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التأسيس

نبذة عن بنك فلسطين:
تأســس بنــك فلســطين فــي العــام  1960بمدينــة غــزة ،وباشــر
أعمالــه فــي العاشــر مــن شــباط عــام  1961كمؤسســة ماليــة رائــدة
تســعى للنهــوض بمســتوى الخدمــات المصرفيــة فــي فلســطين
مــع التركيــز علــى تمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،إلــى
أن توســعت خدماتــه لتلبــي جميــع االحتياجــات الماليــة لمختلــف
الشــرائح والقطاعــات االقتصاديــة .يعــد بنــك فلســطين اليــوم مــن
أكبــر البنــوك الوطنيــة ،بــرأس مــال يبلــغ 200مليــون دوالر ،محافظـًا
علــى صــدارة البنــوك العاملــة فــي فلســطين مــن حيــث رأس المــال
المدفــوع وموجــودات بلغــت حتــى نهايــة العــام  2017مــا قيمتــه
 4.88مليــار دوالر .ويعــد البنــك مــن أكثــر البنــوك انتشــاراً مــن
حيــث عــدد الفــروع التــي وصلــت إلــى  71فرعــاً ومكتبــاً ،باإلضافــة
إلــى مــا يزيــد عــن  165صراف ـاً آلي ـاً منتشــراً فــي مختلــف محافظــات
الوطــن .وبــكادر بلــغ عــدده  1705موظفـ ً
ـة وموظف ـًا ،يعملــون علــى
خدمــة أكثــر مــن  917,076عمي ـ ً
ا مــن أفــراد ،وشــركات ومؤسســات
بمختلــف األنــواع واألحجــام ،باإلضافــة إلــى الفلســطينيين المغتربيــن
فــي الخــارج ،كمــا بلغــت الحصــة الســوقية للبنــك مــن التســهيالت
االئتمانيــة والودائــع للقطــاع المصرفــي الفلســطيني ،% 31.37
و % 31.47علــى التوالــي.
وتطبيق ـاً الســتراتيجية الحداثــة المصرفيــة والتــي جذورهــا القيــم،
اســتمر البنــك باالهتمــام بعمليــة الشــمول المالــي عبــر زيــادة حجــم
الدعــم المقــدم لمختلــف المشــاريع اإلقتصاديــة وتــم التركيــز علــى
دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي فلســطين.
اشــتملت خطــط البنــك للعــام  2017علــى تفعيــل عدة برامــج لتمكين
المــرأة الفلســطينية عبــر تخصيــص برامــج خاصــة لتمكيــن المــرأة
وتشــجيعها للمشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة
بقطاعاتهــا المختلفــة ،باإلضافــة إلــى زيــادة نســبة توظيــف النســاء
العامــات فــي البنــك .وقــد حــاز البنــك علــى جائــزة أفضــل بنــك فــي
العالــم فــي مجــال الشــمول المالــي مــن مجلــة  The Bankerالعالميــة
فــي العــام  ،2016وبتقديــر إيجابــي مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة
ومنظمــة العمــل الدوليــة علــى سياســة اإلهتمــام بالنــوع االجتماعــي.
كمــا واســتمر البنــك فــي التركيــز علــى األتمتــة والمركزيــة
وتكنولوجيــا المعلومــات ،لالرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة مــن
البنــك ,باإلضافــة إلــى زيــادة الكفــاءة .فقــد قــام بنــك فلســطين فــي
العــام  2017بالتركيــز علــى تطويــر القنــوات اإللكترونيــة وبنــاء
المركزيــات فــي العمليــات.
يمتلــك بنــك فلســطين المركــز األول والوحيــد إلصــدار وقبــول
بطاقــات االئتمــان والخصــم فــي فلســطين ،حيــث يعتبــر المصــدر
الوحيــد لهــذه البطاقــات بكافــة أنواعهــا (Easy Life, Visa, Visa
 )Electron, MasterCard, Cash Cardمــن خــال مركــز مختــص
فــي فلســطين يعمــل منــذ العــام  .1999واســتمر البنــك بتطويــر
برنامــج خدماتــه البنكيــة اإللكترونيــة “بنكــي” بنســخته المعدلــة
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“بنكــي  ”2بمــا يشــمل تطبيــق الهاتــف المحمــول ،مــا أدى إلــى زيــادة
اإلقبــال علــى الخدمــات اإللكترونيــة.
عمــل بنــك فلســطين بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة
 IFCعلــى تطبيــق الممارســات الفضلــى فــي إدارة المخاطــر ليكــون
بذلــك أول مؤسســة فلســطينية تطبــق هــذه الممارســات ،حيــث
أســس سياســات وإجــراءات إلدارة كافــة أنــواع المخاطــر ممــا يوفــر
القاعــدة إلدارة كافــة أنــواع المخاطــر علــى كل المســتويات ،كمــا أن
وجــود نظــام فعــال وسياســة إلدارة المخاطــر لــه أثــر علــى اإلســتثمار
وزيــادة الثقــة واالطمئنــان والطمأنينــة مــن قبــل المودعيــن.

كلمة عرفان للمؤسسين

فــي عــام  ،2005أدرج ســهم بنــك فلســطين للتــداول فــي البورصــة
الفلســطينية ،وأصبــح اآلن ثانــي أكبــر الشــركات المدرجــة حيــث تبلــغ
قيمتــه الســوقية مــا نســبته  % 13.62مــن إجمالــي القيمــة الســوقية
ألســهم الشــركات المدرجــة فــي البورصــة.
وفــي عــام  ،2007أســس البنــك شــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة
لتكــون الــذراع االســتثماري للبنــك ،كمــا تعمــل الشــركة علــى
تقديــم خدمــات البيــع والشــراء ألســهم الشــركات المدرجــة فــي
بورصــة فلســطين ،وبورصــات أخــرى فــي الشــرق األوســط ،حيــث
حصلــت لفتــرات متتاليــة علــى المركــز األول كأنشــط الشــركات فــي
اســتقطاب المســتثمرين وحجــم التــداول مــن بيــن ثمانــي شــركات
وســاطة فــي فلســطين .كمــا أســس البنــك فــي العــام  2011شــركة
® PalPayلتســهيل عمليــات الشــراء لمختلــف الســلع ،ودفــع فواتيــر
الخدمــات ،وشــحن الهواتــف بمختلــف أنواعهــا عــن طريــق االنترنــت
ومــن خــال أكبــر شــبكة يمتلكهــا البنــك لنقــاط البيــع اإللكترونيــة
التــي يصــل عددهــا إلــى حوالــي  5,451نقطــة بيــع موزعــة علــى
المحــال التجاريــة والفنــادق والمطاعــم ومراكــز االتصــاالت والخدمــات
العامــة .فــي العــام  2016اســتحوذ البنــك علــى حصــة اضافيــة
مســيطرة فــي البنــك اإلســامي العربــي لينضــم البنــك اإلســامي
العربــي إلــى مجموعــة بنــك فلســطين الماليــة ليكــون بذلــك نافــذة
المجموعــة علــى عالــم الصيرفــة اإلســامية ذات اآلفــاق الواســعة
للنمــو داخــل فلســطين.

المرحوم الحاج هاشم عطا الشوا
مؤسس بنك فلسطين
اســتطاع المرحــوم الحــاج هاشــم عطــا الشــوا عبــر
تأســيس بنــك فلســطين مــن بنــاء صــرح اقتصــادي
وقــام مــن أجــل ذلــك بتكريــس حياتــه فــي خدمــة
وطنــه وشــعبه .واســتطاع بعزيمتــه وصبــره وشــجاعته
مــن قيــادة البنــك عبــر ســنوات طويلــة مــن الكفــاح
والتحديــات إلــى درجــات التفــوق والتميــز.

المرحوم الدكتور هاني هاشم الشوا
الرئيس السابق لمجلس اإلدارة
أكمــل المرحــوم الدكتــور هانــي هاشــم الشــوا مســيرة بنــاء
ً
معتمــدا علــى اســتراتيجية
وتطويــر هــذا الصــرح المميــز
التوســع ومواكبــة التطــور التكنولوجــي والنهــوض بمســتوى
العمــل ومهنيــة األداء ،واســتطاع المرحــوم تــرك بصماتــه
حيــث مــا زالــت سياســاته الحكيمــة تقودنــا حتــى يومنــا هــذا
ً
خدمــة لعمالئنــا
ً
تحقيقــا لهدفنــا المشــترك فــي النهــوض
ومســاهمينا.

تقديــراً لــدور وانجــازات بنــك فلســطين وتميــزه بتقديــم الخدمــات
اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة وتطــوره الدائــم ،اســتمر البنــك فــي العــام
 2017بالحصــول علــى جوائــز محليــة ودوليــة عديــدة ،كان مــن
أبرزهــا؛ حصولــه علــى جائــزة «أفضــل بنــك فــي فلســطين» مــن
عــدة مؤسســات عالميــة مرموقــة ،منهــا:
Euromoney, Emeafinance, the Banker, Global Finance,
Asiamoney
كمــا وحــاز علــى جائــزة أفضــل بنــك فــي مجــال عالقــات المســاهمين
فــي المشــرق للعــام  2017مــن جمعيــة عالقــات المســاهمين فــي
الشــرق األوســط .
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الرؤية والقيم

رؤيتنا
نطمح ألن نكون المؤسسة المصرفية المتميزة بالقيم والحداثة المصرفية
على المستوى المحلي والدولي.

مهمتنا
يضطلـــع بنك فلســـطين بمهمـــة جذورها متأصلـــة بالقيم منـــذ العام 1960
وشـــاملة ألفضـــل الممارســـات المهنيـــة والحداثـــة المصرفيـــة للتأثيـــر على
التنميـــة اإلقتصاديـــة والبشـــرية فـــي فلســـطين ،والحفـــاظ علـــى حقـــوق
المســـاهمين والمتعامليـــن في شـــراكة وطنية تمتد أواصرهـــا إلى اإلقليم
والعالـــم ضمـــن هذه المســـؤولية التشـــاركية.

حداثة مصرفية جذورها القيم
3
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مؤشرات األداء الرئيسية

اإلرتفاع في مؤشرات األداء الرئيسية للعام  2017مقارنة مع عام 2016

% 24.48

5

% 19.90

% 11.49 % 13.79

% 2.56

% 2.66

الدوالر األمريكي

2014

2015

2016

2017

إجمالي الدخل

120,288,657

136,787,234

177,484,615

220,934,607

األرباح قبل الضريبة

51,659,265

54,570,455

67,999,090

72,983,244

صافي األرباح (دوالر أمريكي)

40,222,506

43,167,433

53,055,980

54,008,928

موجودات (دوالر أمريكي)

2,424,773,961

2,785,203,240

4,121,322,946

4,884,822,851

ودائع العمالء (دوالر أمريكي)

2,062,524,075

2,242,782,298

3,143,151,591

3,768,631,790

تسهيالت (دوالر أمريكي)

1,151,825,644

1,388,805,441

2,213,463,765

2,518,590,540

حقوق المساهمين (دوالر أمريكي)

280,106,578

305,756,304

403,574,797

449,961,687

رأس المال المدفوع (دوالر أمريكي)

160,000,000

175,000,000

195,008,685

200,000,000

صافي إيرادات الفوائد والعموالت (دوالر أمريكي)

102,545,209

115,655,568

149,135,734

182,781,606

عدد الموظفين

1,280

1,405

1,652

1,705

عدد العمالء ( يشمل كافة العمالء)

698,297

749,849

890,768

917,076

عدد الفروع

54

57

67

71

الحصة السوقية  -ودائع

% 23.08

% 23.23

% 29.67

% 31.47

الحصة السوقية  -تسهيالت

% 23.53

% 23.84

% 32.68

% 31.37
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
مجموعة بنك فلسطين

هاشم الشوا
رئيـــس مجلـــس اإلدارة  -مجموعـــة بنـــك فلســـطين

حضرات المساهمين الكرام،
باألصالــة عــن نفســي وعــن أعضــاء مجلــس إدارة بنــك فلســطين وإدارتــه
التنفيذيــة وســائر موظفــي البنــك ،يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر
الســنوي الــذي يلخــص أعمــال البنــك وإنجازاتــه والنتائــج الماليــة خــال
العــام .2017
اســتمر البنــك فــي ترســيخ مكانتــه فــي الســوق المصرفــي الفلســطيني
كأكبــر مؤسســة مصرفيــة فلســطينية ،تلتــزم بمبــادئ االســتدامة وتحمل
المســؤولية وتطبــق الحداثــة المصرفيــة مــع الحفــاظ علــى مجموعــة مــن
القيــم الراســخة والمتأصلــة فــي البنــك منــذ التأســيس ،لتحقيــق العائــد
لصالــح كافــة متعامليــه مــن مســاهمين وعمــاء وموظفيــن ومورديــن،
وبمــا يشــمل أيضـًا كافــة فئــات المجتمــع الفلســطيني .وكان العــام 2017
حاف ـ ً
ا باإلنجــازات علــى الصعيــد المحلــي والعالمــي ،حيــث تمكــن البنــك
ومجموعــة الشــركات التابعــة لــه مــن تحقيــق أهــداف ونتائــج مرضيــة،
واســتطاع البنــك ومجموعــة الشــركات التابعــة لــه مــن التحــوط أمــام
أي تقلبــات وغمــوض فــي البيئــة الخارجيــة المحيطــة ،عبــر هيكليــات
حديثــة وإجــراءات عمــل معاصــرة ،تؤســس للتكامــل والتفاعــل مــا
بيــن شــركات المجموعــة بشــكل مجــدي .ورغــم اســتمرار التحديــات
اإلقتصاديــة والتقلبــات فــي األســواق ،إال أن رؤيــة مجموعــة بنــك
فلســطين واســتراتيجيتها التــي اعتمــدت علــى أســس ســليمة الغتنــام
الفــرص المتاحــة فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة والدوليــة ،عكســت
نفســها عبــر مؤشــرات األداء الرئيســية والتــي شــهدت نمــواً فــي العمليــات
واســتمراراً فــي ابتــكار الخدمــات المصرفيــة وتطويــراً فــي آليــات العمــل
ومراجعــة لإلجــراءات علــى مســتوى البنــك وشــركات المجموعــة.

نتائج مالية متميزة للعام 2017
وبالعــودة إلــى النتائــج الماليــة للعــام  ،2017فقــد كانــت نتائجهــا إيجابيــة،
حيــث حقــق البنــك زيــادة فــي إجمالــي الدخــل هــذا العــام بنســبة
 % 24.48وبلــغ  220,934,607دوالر مقارنــة مــع  177,484,615دوالر في
العــام  ،2016األمــر الــذي مكــن البنــك مــن تحقيــق أربــاح صافيــة خــال
العــام  2017بعــد احتســاب الضريبــة بقيمــة بلغــت 54,008,928دوالر،
أي بنســبة نمــو بلغــت  ،%1.80مقارنــة مــع صافــي أربــاح 53,055,980
دوالر فــي العــام  .2016لقــد أدى قــرار الحكومــة فــي عــام  2017الخــاص
بإخضــاع أربــاح البنــك فــي المحافظــات الجنوبيــة للضرائــب إلــى إرتفــاع
مصــروف الضريبــة علــى نتائــج أعمــال البنــك للعــام  .2017أمــا موجــودات
البنــك فقــد واصلــت ارتفاعهــا خــال العــام  2017لتصــل إلــى  4.88مليــار
دوالر بنســبة نمــو قدرهــا  % 18.53مقارنــة مــع  4.12مليــار دوالر فــي
نهايــة العــام  .2016وبالنظــر إلــى حجــم التســهيالت االئتمانيــة ،فقــد
ارتفعــت خــال العــام  2017لتبلــغ  2.51مليــار دوالر ،بعــد أن كانــت
 2.21مليــار دوالر فــي نهايــة عــام  2016أي بنســبة زيــادة بلغــت حوالــي
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 .% 13.79ويواصــل بنــك فلســطين ســعيه لزيــادة حجــم محفظة التســهيالت
لتقديــم التمويــل الــازم لجميــع الشــرائح المجتمعيــة والقطاعــات
اإلقتصاديــة والمشــاريع التــي تســاهم فــي تحفيــز اإلقتصــاد الوطنــي
ودعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والمتناهيــة الصغــر ،محققــًا
نمــواً جيــداً فــي محفظــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة بمقــدار % 8
والمشــاريع متناهيــة الصغــر بمقــدار  .% 14ومــع ذلــك حافــظ البنــك علــى
نســبة منخفضــة مــن الديــون المتعثــرة بلغــت  .% 2.66فيمــا زادت ودائــع
العمــاء بنســبة  % 19.90لتصــل إلــى  3.76مليــار دوالر مقارنــة مــع 3.14
مليــار دوالر فــي نهايــة عــام  ،2016وهــو مــا يعكــس زيــادة الثقــة التــي
يتمتــع بهــا البنــك مــن جانــب عمالئــه ومتعامليــه .وبالنظــر إلــى حقــوق
المســاهمين ،فقــد واصلــت نموهــا كغيرهــا مــن المؤشــرات الماليــة،
حيــث بلغــت حقــوق مســاهمي بنــك فلســطين مــع نهايــة العــام 2017
مــا مجموعــه  449,961,687دوالر مقارنــة مــع  403,574,797دوالر فــي
نهايــة عــام .2016
ومــن أجــل التحــوط وتثبيــت هــذه اإلنجــازات ،اســتطاع البنــك الحفــاظ
علــى نســبة نمــو مســتقرة علــى الرغــم مــن أنهــا محافظــة مــن أجــل
التعامــل مــع بيئــة محيطــة يســودها حالــة مــن عــدم اليقيــن علــى
المســتوى السياســي واالقتصــادي ،وشــملت هــذه اإلجــراءات إعــادة
الهيكلــة والتحديــث علــى مســتوى البنــك ومجموعــة الشــركات التابعــة
للبنــك ،وكذلــك التركيــز علــى إعــادة النظــر فــي اإلجــراءات وتعزيــز
المركزيــة وتخفيــض المصاريــف وإعــادة النظــر فــي السياســات.

إعادة الهيكلة لمجموعة بنك فلسطين
شــملت عمليــات بنــك فلســطين فــي نهايــة العــام  2017عمليــة إعــادة
هيكلتــه لتشــمل تغييــرات فــي اإلدارة التنفيذيــة ،حيــث تــم فصــل منصب
رئيــس مجلــس اإلدارة عــن منصــب المديــر العــام ليكــون رئيــس مجلــس
إدارة مجموعــة بنــك فلســطين متفرغــًا لكافــة أعمــال المجموعــة .وقــد
تــم فــي هــذا الســياق تكليــف الســيد رشــدي الغاليينــي مديــراً عامـًا لبنــك
فلســطين .ويأتــي هــذا القــرار بنــاء علــى ســعي البنــك لإلمتثــال ألفضــل
معاييــر الحداثــة فــي الحوكمــة العالميــة وإتاحــة المجــال للتركيــز علــى
العمليــات وتعزيــز النمــو فــي األعمــال وتنويــع مصــادر الدخــل داخــل
جميــع شــركات مجموعــة بنــك فلســطين مــع تفــرغ رئيــس مجلــس إدارة
المجموعــة للقضايــا االســتراتيجية علــى مســتوى شــركات المجموعــة
والتــي تضــم :بنــك فلســطين ،البنــك اإلســامي العربــي ،شــركة بــال بــي
وشــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة.

تنويع الخدمات المصرفية
وفــي إطــار تنويــع الخدمــات المقدمــة للعمــاء األفــراد ،فقــد وجبــت
اإلشــارة هنــا إلــى تأســيس البنــك دائــرة لخدمــات األفــراد ،والتــي تعمــل
علــى خدمــة العمــاء األفــراد والموظفيــن والعامليــن فــي القطاعيــن
العــام والخــاص ،واالهتمــام بمتطلباتهــم المصرفيــة ،مــن التســهيالت
والبطاقــات والخدمــات األخرى.حيــث أضــاف البنــك منتجــات جديــدة
مــن بطاقــات االئتمــان بالتعــاون مــع شــركة فيــزا العالميــة وشــركة
ماســتركارد العالميــة .كمــا أطلــق البنــك حملــة خاصــة بحســابات توفيــر
األطفــال “براعــم” التــي تســتهدف الفئــة مــن المجتمــع التــي تتــراوح
أعمارهــم بيــن يــوم و 18ســنة .باإلضافــة إلــى حملــة توفيــر “أنــا
وشــطارتي” التــي تســتهدف جميــع شــرائح المجتمــع ،لتشــجيعهم علــى
االدخــار.

الخدمات المصرفية اإللكترونية
إن إصــدار قانــون المعامــات اإللكترونيــة سيســهم فــي فتــح آفــاق
كبيــرة علــى صعيــد اإلســتفادة مــن الخدمــات الماليــة والمصرفيــة
بشــكل إلكترونــي ،وهــو مــا ســيعزز مــن ســهولة المعامــات علــى
القطــاع المالــي برمتــه .فضــ ً
ا عــن إطــاق خدمــات شــركة بــال بــاي
مــن خــال النســخة الجديــدة مــن تطبيــق بنكــي وتطبيــق اإلنترنــت
البنكــي الخــاص بالبنــك ،وفــي عــام  2017تــم اإلســتثمار فــي منظومــة
اإلنترنــت البنكــي والموبايــل البنكــي الخــاص بالشــركات والمؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة ليخــدم احتياجاتهــم الخاصــة كشــركات.
إن مركزيــة إدارة العمليــات جــاءت لتحديــث العمليــات ولتوفيــر اإلجــراءات
والمصاريــف والجهــد الداخلــي ضمــن أفضــل الممارســات العالميــة فــي
األتمتــة وخدمــة العمــاء ،إضافــة إلــى تأســيس وحــدة ذكاء األعمــال
 Business Intelligence Unitلتمكيــن البنــك مــن تحليــل البيانــات
والتنبــؤ المســبق والقــراءة األفضــل لمؤشــرات األداء ،إضافــة إلــى زيــادة
القــدرة التخزينيــة للمعلومــات.

التوســع واإلنتشــار الدولــي وافتتــاح المكتــب
التمثيلــي فــي تشــيلي
واصــل بنــك فلســطين توســعه وانتشــاره الدولــي الــذي جســده علــى
أرض الواقــع مــن خــال افتتــاح ثانــي مكتــب تمثيلــي للبنــك والــذي
يعتبــر أول مكتــب تمثيلــي لبنــك فلســطيني فــي العاصمــة التشــيلية
ســانتياغو فــي شــهر تشــرين أول  .2017ويعتبــر هــذا التدشــين

خطــوة مهمــة لتســويق الخدمــات الماليــة ألكثــر مــن مليــون فلســطيني
مغتــرب فــي تشــيلي وأمريــكا الالتينيــة ،وكذلــك مــد جســور التواصــل
مــا بيــن الفلســطينيين والمســتثمرين فــي األمريكيتيــن مــع الوطــن.
وهــو مــا ســيعزز مــن مكانــة البنــك علــى المســتوى الدولــي كأول
مؤسســة مصرفيــة فلســطينية تعمــل خــارج فلســطين وخــارج الوطــن
العربــي .كمــا توفــر المكاتــب التمثيليــة للبنــك فرصــة لعــرض الفــرص
اإلســتثمارية فــي فلســطين مــن خــال تواجدهــا فــي هاتيــن القارتيــن
وتشــبيك العالقــات مــا بيــن المســتثمرين فــي تشــيلي وأمريــكا الالتينيــة
ومنطقــة الخليــج العربــي.

افتتاح فرع ضاحية البريد في القدس
وعلــى صعيــد التوســع المحلــي ،اســتمر البنــك فــي عمليــة التفــرع
وتوســيع شــبكته فــي مختلــف المناطــق ال ســيما الريفيــة ،وتعزيــز
وجــود الخدمــات المصرفيــة عبــر شــبكة فروعــه المنتشــرة فــي جميــع
محافظــات الوطــن ،وحافــظ البنــك علــى امتالكــه ألكبــر شــبكة مصرفية
مكونــة مــن  71فرعـاً ومكتبـ ًا .وقــد كان العــام  2017عامـًا مميــزاً للبنــك
مــع افتتاحــه أول فــرع فــي مدينــة القــدس ،فــي ضاحيــة البريــد ،ليقــدم
خدمــات ماليــة ومصرفيــة ألهلنــا فــي المدينــة المقدســة ويكــون جــزءاً
مــن مقومــات التنميــة اإلقتصاديــة فيهــا .ويعــد افتتــاح فــرع ضاحيــة
البريــد إنجــازاً مهم ـًا للبنــك حيــث ســوف يخــدم مــا يزيــد عــن  200ألــف
فلســطيني فــي القــدس باإلضافــة إلــى المؤسســات الدوليــة والقنصليات
العامــة للــدول.

الشمول المالي
وفــي مجــال الشــمول المالــي ،ركــز بنــك فلســطين فــي أعمالــه علــى
تحقيــق أعلــى درجــات الشــمول المالــي للســيدات وتشــجيعهن علــى
البــدء بمشــاريعهن الخاصــة مــن خــال إعطائهــم دورات تدريبيــة عــن
كيفيــة إدارة المشــاريع وتحقيــق ربــح منهــا .وفــي العــام  2017احتفــل
البنــك بتخريــج الدفعــة الثانيــة مــن برنامــج إدارة األعمــال للســيدات
الرياديــات “ ”Mini MBAباإلضافــة إلــى توقيــع البنــك التفاقيــات جديــدة
مــع عــدد مــن المؤسســات النســوية.
أمــا فــي مجــال تمكيــن المنشــآت المتوســطة وصغيــرة الحجــم فقــد قــام
البنــك بتوقيــع اتفاقيــة مــع اتحاد الصناعــات لتمويــل المنشــآت الصناعية
بقيمــة  100مليــون دوالر ،والتــي تهــدف إلــى تعزيــز قطــاع الصناعــات
واإلنتــاج ،وتــم عقــد العديــد مــن ورشــات العمــل فــي كافــة المحافظــات
ألصحــاب المشــاريع لتعريفهــم بالمنتجــات والخدمــات البنكيــة.

كمــا اعتمــد البنــك اســتراتيجية نمــو مســتدامة مــع التركيــز علــى الحداثــة
المصرفيــة والتكنولوجيــا وأتمتــة المعلومــات ،مــن خــال التطويــر
المســتمر للخدمــات والتوســع واالنتشــار وتأســيس دوائــر جديــدة لتحقيــق
هــذا الغــرض ،ومــن أهمهــا اإلدارة المركزيــة إلدارة العمليــات فــي البنــك،
مــن أجــل تدعيــم الكفــاءة واالنتاجيــة وتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة.
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وفيمــا يتعلــق بالمســؤولية االجتماعيــة ،فقــد اســتمر بنــك فلســطين
بتخصيــص مــا نســبته  % 5مــن أرباحــه الســنوية الســهاماته االجتماعيــة
المختلفــة ،والتــي شــملت جوانــب التعليــم والصحــة والثقافــة والرياضــة
والمســاعي اإلنســانية والتنميــة وتمكيــن المــرأة .حيــث واصــل البنــك
تقديــم مســاهماته فــي مشــاريعه التنمويــة بمــا يشــمل جميــع محافظــات
الوطــن .مــع التركيــز علــى التوعيــة المجتمعيــة فــي القضايــا الصحيــة
كمــرض ســرطان الثــدي ومــرض الســكري .وضمــن شــعار الحداثــة
وتوجهــات البنــك المبنيــة علــى القيــم ،فــإن البنــك بصــدد دراســة أســاليب
وأدوات جديــدة تتيــح اإلســتثمار المجتمعــي ،ولكــن عبــر آليــات تؤمــن
اإلســتدامة التنمويــة مــع قيــاس األثــر لهــذا االســتثمار المجتمعــي.

لقــد كان العــام  2017حافــ ً
ا بالمشــاريع واإلنجــازات ،ولكنــه كان أيضــا
مليئــًا بالتحديــات الخارجيــة ،ورغــم هــذه المعوقــات الخارجيــة إال أن
البنــك اســتطاع تخطيهــا بثبــات وإنجــاز قضايــا اســتراتيجية هامــة شــملت
إعــادة الهيكلــة لمجموعــة بنــك فلســطين والتركيــز علــى تنويــع مصــادر
الدخــل .باإلضافــة إلــى اإلنجــازات االســتراتيجية التــي تمثلــت فــي تدشــين
ثانــي مكتــب تمثيلــي فــي تشــيلي ،باإلضافــة إلــى افتتــاح أول فــرع لبنــك
فلســطين فــي ضاحيــة البريــد فــي مدينــة القــدس ,ليكــون باكــورة
اســتراتيجية التوســع الجغرافــي للبنــك داخــل الوطــن.

تنويع مصادر الدخل لمجموعة بنك فلسطين
 البنــك اإلســامي العربــي :تــم زيــادة رأس مــال البنــك اإلســاميالعربــي خــال العــام  2017ليصــل إلــى  75مليــون دوالر ،باإلضافــة إلــى
زيــادة عــدد فــروع البنــك اإلســامي العربــي .وتــم تعييــن الســيد هانــي
ناصــر مديــراً عامـًا للبنــك اإلســامي العربــي ،والســادة احســان شعشــاعة
ومعاويــة القواســمي كنــواب للمديــر العــام مــن أجــل رفــد البنــك بالقيــادة
العليــا المكلفــة بوضــع األســس لنمــو البنــك فــي العمليــات والمنتجــات
اإلســامية وعــدد الفــروع وخدمــة العمــاء وأتمتــة العمليــات تماشــيًا مــع
النهــج العــام لشــركات مجموعــة بنــك فلســطين ,ولكــي يســتطيع البنــك
اإلســامي العربــي تعزيــز حصتــه الســوقية وتنميتهــا ،حيــث أن الحصــة
الســوقية للصيرفــة اإلســامية فــي فلســطين مــا زالــت متدنيــة بنســبة
 ،% 11بينمــا الحصــة الســوقية الكامنــة للصيرفــة اإلســامية هــي ،% 25
ممــا يعكــس فرصــة النمــو المســتقبلية.
شــركة الوســاطة :أمــا بالنســبة لشــركة الوســاطة ،فقــد تــم زيــادة رأسمــال الشــركة لتتمكــن مــن الحصــول علــى الرخــص الالزمــة لتقديــم
خدمــات اســتثمارية جديــدة وإستشــارات ماليــة فــي مجــاالت إدارة األصــول
والمحافــظ االســتثمارية لمواكبــة تلبيــة احتياجــات الســوق المالــي
العالمــي ،باإلضافــة إلــى اســتقطاب مســتثمرين محلييــن ودولييــن جــدد
للســوق الفلســطيني.
 شــركة  :PalPayقامــت شــركة  PalPayبتفعيــل خدمــات جديــدة علــىنظامهــا خــال العــام  ،2017كمــا تعاقــدت مــع  18شــركة جديــدة بهــدف
تزويدهــا بخدمــات الدفــع االلكترونــي ،ويعــد هــذا مؤشــراً لنمــو اإلهتمــام
المتزايــد فــي خدمــات المدفوعــات االلكترونيــة .واســتطاعت الشــركة
تنفيــذ أكتــر مــن  1.2مليــون حركــة شــهريًا .األمــر الــذي يؤهــل الشــركة
إلــى توســيع دائــرة العمــاء علــى أنظمتهــا فــي فلســطين .وتنظــر شــركة
 PalPayإلــى االنخــراط فــي جهــود الحكومــة فــي مجــال نظــم المدفوعــات
اإللكترونيــة للخدمــات الحكوميــة ،ضمــن توجــه الحكومــة فــي مجــال
الحكومــة االلكترونيــة ،وتعتبــر هــذه فرصــة هائلــة للشــركة لتنميــة
خدماتهــا وأعمالهــا للقطــاع الحكومــي.
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إن الوضــع السياســي الحالــي علــى مســتوى الوطــن و اإلقليــم وحتــى علــى
المســتوى الدولــي ،يوجــب التحــوط والحــذر وهــذه أهــم مزايــا الحوكمــة
وإدارة المخاطــر لــدى البنــك .إذ ننظــر إلــى المســتقبل علــى أرضيــة ثابتــة
وواقعيــة بمــا يمكننــا مــن اغتنــام الفــرص ,حيــث أن فلســطين مــا زالــت
واعــدة وأمامهــا متســع مــن الفــرص اإلســتثمارية وخاصــة فــي العديــد
مــن المجــاالت القطاعيــة .إن إنجــاز فلســطين بالحصــول علــى كل تــرددات
الجيــل الثالــث فــي الربــع األول مــن العــام  2018فــي مجــال االتصــاالت
علــى األقــل حاليـًا فــي الضفــة الغربيــة ،وتمكيــن شــركة الوطنيــة موبايــل
مــن خدمــة أهلنــا فــي قطــاع غــزة سيســهم جليـًا فــي فتــح آفــاق الخدمــات
اإللكترونيــة لكافــة األعمــال التــي تعتمــد علــى المنصــات اإللكترونيــة
والهواتــف الخلويــة مــن تطبيقــات وتجــارة الكترونيــة وخدمــات الدفــع
اإللكترونــي ،األمــر الــذي نــراه واعــداً لعمليــات البنــك وشــركاته التابعــة
وباألخــص شــركة  .PalPayتبقــى بوصلــة مجموعــة بنــك فلســطين
موجهــة إلــى االســهام فــي الــدورة اإلقتصاديــة ودعــم المشــاريع الرياديــة
واإلنتاجيــة فــي كافــة محافظــات الوطــن .لقــد بدأنــا أيضــا نلتمــس مــن
خــال تواجدنــا فــي دبــي فــي الخليــج العربــي وفــي تشــيلي فــي القــارة
الالتينيــة ،اهتمامــًا متزايــداً ورغبــة فــي تكويــن شــراكات اســتثمارية
واقتصاديــة مســتدامة دعمــاً القتصــاد فلســطين ،مــا بيــن القطاعــات
اإلقتصاديــة فــي المهجــر وفلســطين ،وهــذه أيضــا إحــدى مهمــات مجموعة
بنــك فلســطين فــي التشــبيك مــا بيــن المســتثمرين فــي الوطــن والخــارج
وتســهيل عمليــات االســتثمار عبــر مكاتبنــا التمثيليــة.

مرة أخرى نشكركم جميعاً.
والسالم وعليكم ورحمة اهلل وبركاته
هاشم الشوا
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البيئة الرقابية

جميــع البيانــات والحفــاظ علــى ســير العمليــات الحرجــة فــي حــال النزاعــات
أو الكــوارث الطبيعيــة.

تأسســت ســلطة النقــد الفلســطينية عام  ،1994كمؤسســة عامة مســتقلة
مســؤولة عــن وضــع وتنفيــذ السياســات النقديــة والمصرفيــة والحفــاظ
علــى اســتقرار األســعار ،وانخفــاض معــدل التضخــم ،وتعزيــز االســتقرار
المالــي وحمايــة القطــاع المصرفــي وتعزيــز النمــو المســتدام لالقتصــاد
الوطنــي.
سلطة النقد الفلسطينية تعمل على تحقيق هذه األهداف من خالل:
• رســم وتنفيــذ السياســة النقديــة بهــدف ضمــان انخفــاض معــدل
التضخــم ،وتحقيــق اســتقرار األســعار.
• التنظيــم الفعــال والشــفاف واإلشــراف علــى المصــارف ومؤسســات
اإلقــراض المتخصصــة والصرافيــن العامليــن فــي فلســطين.
• اإلشــراف علــى تنفيــذ وتشــغيل نظــم المدفوعــات الحديثــة بكفــاءة
عاليــة.
وتعمــل ســلطة النقــد الفلســطينية بموجــب قانــون ســلطة النقــد
الفلســطينية رقــم ( )2الصــادر عــن المجلــس التشــريعي الفلســطيني عــام
 ،1997والــذي حــدد اســتقالليتها باإلضافــة إلــى قانــون المصــارف رقــم 9
لعــام .2010

أهم اإلنجازات:
خطــت ســلطة النقــد خطــوات نوعيــة متميــزة ،أشــاد بهــا العديــد مــن
الخبــراء والمؤسســات الدوليــة ،وفــي مقدمتهــا البنــك الدولــي وصنــدوق
النقــد الدولــي .فقــد أشــاد صنــدوق النقــد الدولــي ،وفــي أكثــر مــن تقريــر
صــدر عنــه ،بالنقلــة النوعيــة والتطــور الكبيــر الــذي حققتــه ســلطة النقــد،
وخاصــة فــي العقــد األخيــر ،وبمهنيتهــا وكفاءتهــا العاليــة ،وجاهزيتهــا
للتحــول إلــى بنــك مركــزي حديــث كامــل الصالحيــات ،وذلــك عقــب
اإلصالحــات المؤسســية المتواصلــة التــي نفذتهــا ،ومكنتهــا مــن تحقيــق
المهــام األساســية التــي تضطلــع بهــا البنــوك المركزيــة فــي العديــد مــن
دول العالــم.
فيما يلي ملخص بأهم اإلنجازات التي تمت حتى نهاية :2017
 - 1تعزيــز البنــاء الهيكلــي لســلطة النقــد فــي إطــار الجهــود التــي تمهــد
الســبيل الســتكمال بنيــة بنــك مركــزي يتمتــع بكامــل الصالحيــات ،قامــت
ســلطة النقــد باســتحداث هيــكل تنظيمــي جديــد ،يتضمــن تحديــداً واضحـًا
لمســؤوليات مجلــس اإلدارة والمحافــظ واإلدارة العليــا ،وتبــادل المعلومــات
وفــق نظــام فعــال إلدارة المعلومــات اإلداريــة ،يجمــع بيــن مبــادئ الحكــم
الســليم وأفضــل الممارســات التشــغيلية .ويتكــون الهيــكل التنظيمــي
لســلطة النقــد مــن ثــاث مجموعــات رئيســة وهــي مجموعــة االســتقرار
المالــي ،مجموعــة االســتقرار النقــدي والمجموعــة اإلداريــة.
 - 2تعزيــز ســامة القطــاع المصرفــي وتعزيــز االســتقرار المالــي وذلــك
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مــن خــال:
أ -تطبيــق قواعــد الحوكمــة الســليمة للمؤسســات المصرفيــة عــن طريــق
اعتمــاد نظــام فعــال لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وتطبيــق
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة وتطبيــق مبــادئ الحوكمــة
ومقــررات بــازل  IIو IIIللرقابــة المصرفيــة بمــا فــي ذلك التفتيــش المكتبي
والميدانــي ،وزيــادة متطلبــات رأس المــال للمصــارف وتشــجيع عمليــات
االندمــاج المصرفــي ،وإعــادة هيكلــة المصــارف الضعيفــة وتصفيــة
المصــارف المتعثــرة ،وتكريــس حمايــة حقــوق المتعامليــن مــع المصــارف
وتطويــر أول اســتراتيجية وطنيــة للشــمول المالــي فــي العالــم العربــي.
كمــا تــم تنفيــذ إجــراءات إضافيــة لوضــع األســس الالزمــة لتنفيــذ اختبــارات
التحمــل بشــكل ربــع ســنوي لكافــة المصــارف .وكان تقريــر صــادر عــن
صنــدوق النقــد الدولــي قــد أشــاد “ بنجــاح ســلطة النقــد الفلســطينية فــي
الحفــاظ علــى االســتقرار المالــي إبــان األزمــات” .كذلــك قامــت ســلطة
النقــد الفلســطينية بتطويــر اســتخدام أدوات السياســة االحترازيــة الكليــة
لمواجهــة المخاطــر المحتملــة بمــا فيهــا المخاطــر الجيوسياســية ،وشــملت
هــذه اإلجــراءات إقامــة مصــدات رأس المــال لمواجهــة التقلبــات الدوريــة
وتكويــن المخصصــات الديناميكيــة وتحديــد ســقوف نســبة القــرض إلــى
القيمــة ونســبة الرافعــة الماليــة الديناميكيــة.
ب -تحفيــز نمــو القطــاع المصرفــي بخطــى ثابتــة عــن طريــق إرســاء بنيــة
تحتيــة حديثــة للســوق ،تطويــر نظــام التســويات الفوريــة اإللكترونــي
( ،)Real Time Gross Settlement System: RTGSواســتحداث دائــرة
انضبــاط الســوق وإنشــاء أحــد أفضــل مكاتــب معلومــات االئتمــان علــى
مســتوى العالــم.
ت -إنشــاء المؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع ،وتهيئــة بنيــة عمــل
قويــة إلدارة األزمــات مرتبطــة بالسياســات االحترازيــة الكليــة ،تنظيــم
عمــل مؤسســات اإلقــراض المتخصصــة وشــركات الصيرفــة ،واســتحداث
مجموعــة مــن األدوات االحترازيــة الكليــة تشــمل مصــدات لمواجهــة
التقلبــات الدوريــة والتخطيــط عــن طريــق بنــاء الســيناريوهات مما ســاهم
فــي تأميــن االســتقرار المالــي وحمايــة النظــام المصرفــي خصوصــا إبــان
الحربيــن األخيرتيــن علــى غــزة ( ،2012و.)2014
تعظيــم مشــاركة القطــاع المالــي فــي االقتصــاد الحقيقــي مــن
ث-
خــال تنظيــم عمــل مؤسســات اإلقــراض المتخصصــة ودعمهــا ،وتخفيــف
حــدة المخاطــر المحيطــة بالمصــارف عــن طريــق الرقابــة علــى الــدورات
االئتمانيــة وتشــجيع االئتمــان للقطاعــات المنتجــة والمشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة.
ج -تطويــر إطــار عمــل لبنــاء وتخطيــط الســيناريوهات وفــق معاييــر مهنية
عاليــة ووضــع نظــم شــاملة فــي مجــال اســتمرارية العمــل والتعافــي مــن
الكــوارث لــكل مــن ســلطة النقــد الفلســطينية والنظــام المصرفــي علــى
حــد ســواء ،واختبــار الموقــع البديــل ونظــم التعافــي مــن الكــوارث لرفــد

ح -تعزيــز وتطويــر العالقــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة ،حرصــت
ســلطة النقــد علــى بنــاء وتطويــر شــبكة عالقاتهــا المحليــة واإلقليميــة
والدوليــة ،والعمــل علــى ربــط الجهــاز المصرفــي الفلســطيني مــع المنظومة
المصرفيــة العالميــة بمــا يحقــق الرقــي والتطــور فــي الخدمــات المقدمــة
مــن قبــل هــذا الجهــاز .ومحليــا تشــارك ســلطة فــي عضويــة مجالــس إدارة
كل مــن جمعيــة البنــوك وهيئــة ســوق رأس المــال ،والمعهــد المصرفــي،
واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وهيئــة
تشــجيع االســتثمار ،ومجلــس مهنــة مدققــي الحســابات ،ومؤسســة إدارة
وتنميــة أمــوال اليتامــى ،وصنــدوق إقــراض الطلبــة ،والمشــاركة الفاعلــة في
رســم السياســات واالســتراتيجيات وتطويــر األنظمــة والتعليمــات المتعلقــة
بأعمالهــا .وعلــى الصعيــد اإلقليمــي والدولــي وقعــت ســلطة النقــد مجموعــة
مــن مذكــرات التفاهــم مــع بنــوك مركزيــة عربيــة وإقليميــة بهــدف تبــادل
الخبــرات وتطويــر الكفــاءات والقــدرات .باإلضافــة إلــى عضويتهــا فــي عــدد
مــن مجالــس اإلدارة لمؤسســات دوليــة ،والمشــاركة الفاعلــة فــي نشــاطاتها
واجتماعاتهــا ،وســعيها لالنضمــام لمؤسســات أخــرى.
خ -الشــمول المالــي :أولــت ســلطة النقــد اهتمام ـ ًا كبيــراً لتحقيــق الشــمول
المالــي فــي فلســطين ،وبذلــت جهــوداً حثيثــة ومتواصلــة فــي هــذا المجــال
الحيــوي ،كمــا بــادرت بالتعــاون مــع هيئــة ســوق رأس المــال عــام 2014
إلــى توقيــع وثيقــة عمــل مشــتركة إلنشــاء االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول
المالــي فــي فلســطين ،وقــد نالــت هــذه المبــادرة مباركــة ودعــم الحكومــة.
وهــدف المبــادرة المشــتركة لبنــاء االســتراتيجية الوطنيــة نابــع مــن إحســاس
المؤسســتين بحاجــة المواطــن إلــى تعزيــز قدراتــه وإمكانياتــه الماليــة بمــا
يشــمل ذلــك المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة.
ونذكــر أهــم المحطــات المفصليــة فــي تطــور عمــل ســلطة النقــد منــذ
التأســيس وحتــى نهايــة عــام :2017
 1994تأسســت ســلطة النقــد الفلســطينية بموجــب مرســوم رئاســي رقــم
()184
 1997صــدور قانــون ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم ( )2عــن المجلــس
التشــريعي الفلســطيني

 2012صدور قانون تسوية المدفوعات الوطني
 2012إصدار مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال
 2013صــدور قــرار بقانــون رقــم ( )7لســنة 2013م بشــأن المؤسســة
الفلســطينية لضمــان الودائــع
 2013إطالق رقم الحساب المصرفي الدولي (االيبان)
 2013إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
 2013حصلــت ســلطة النقــد الفلســطينية علــى جائــزة أفضــل فعاليــة
تــم تنظيمهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا لتعزيــز
الوعــي المالــي لــدى شــريحة األطفــال والشــباب ،والتــي تصــدر عــن
المؤسســة الماليــة العالميــة لتعزيــز الوعــي المالــي لألطفــال والشــباب
ومقرهــا أمســتردام
 2014إطالق نظام المقاصة اآللي
 2014إطــاق اطــاق نظــام البنيــة التحتيــة للمفتــاح العــام (Public
)Key Infrastructure-PKI
 2015إطالق نظام المفتاح الوطني ()194
 2015إطالق نظام إدارة المعلومات الخاص بسلطة النقد ()MIS
 2015إطــاق نظــام إدارة المعلومــات الجغرافيــة الخــاص بســلطة النقــد
()GIS
 2015صــدور قــرار بقانــون رقــم ( )20لســنة 2015م بشــأن مكافحــة
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
 2016قــرار رقــم ( )41لســنة  2016بنظــام ترخيــص ورقابــة مهنــة
الصرافــة.
 2016حصــول ســلطة النقــد علــى الجائــزة العالميــة ))SAG AWARD
للتميــز فــي نظــم المعلومــات الجغرافيــة “ ”GISالمقدمــة مــن شــركة
 ESRIاألمريكيــة الرائــدة علــى مســتوى العالــم فــي مجــال نظــم
المعلومــات الجغرافيــة.

 2002صدور قانون المصارف رقم ( )2لسنة 2002

 2017إصــدار تعليمــات “مالءمــة مبانــي المصــارف والخدمــات المصرفية
الحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقة”.

 2008إطالق نظام المعلومات االئتماني

 2017مصادقــة مجلــس الــوزراء الفلســطيني علــى االســتراتيجية
الوطنيــة للشــمول المالــي فــي فلســطين .2025–2018

 2007صدور قانون مكافحة غسل األموال

 2008صدور مرسوم رئاسي بقانون ترخيص ومراقبة مهنة الصرافة
 2010إنشاء نظام المدفوعات الوطني
 2010صدور قانون المصارف رقم ( )9لسنة 2010
 2010إطالق نظام الشيكات المعادة (نشام)
 2011إنشاء دائرة عالقات الجمهور وانضباط السوق
 2011إنشاء قاعة استقبال الجمهور
 2011إطالق نظام التسوية اإلجمالية (براق)
 2012إطالق برنامج حساب أساسي لكل مواطن

 2017تحقيــق تطــور نوعــي فــي اســتراتيجية التفــرع المصرفــي فــي
فلســطين ،حيــث تــم افتتــاح أول فــرع مصرفــي فلســطيني فــي حــي
ضاحيــة البريــد بالقــدس عاصمــة فلســطين ،وتــم منــح الموافقــة لثالثة
بنــوك لفتــح فــروع لهــا فــي ضاحيــة الــرام باعتبارهــا منطقــة اقتصاديــة
حيويــة فــي محافظــة القــدس ،كمــا تــم افتتــاح فــرع مصرفــي فــي
مدينــة روابــي التــي تعــد المدينــة الفلســطينية النموذجيــة األولــى.
 2017إطــاق النســخة الثانيــة ( )Version IIمــن نظــام الشــيكات المعادة
ونظــم التقاريــر االئتمانيــة والتســويات الرضائيــة والشــيكات الموقوفــة
والمفقودة.
االنتقال للمبنى الجديد لسلطة النقد (مبنى البنك المركزي)
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البيئة الرقابية

بورصــة فلسـطيــن
تأسســت بورصــة فلســطين كشــركة مســاهمة الحضور اإلقليمي والدولي

خاصــة فــي عــام  1995لتعزيــز االســتثمار فــي
فلســطين ،وتحولــت إلــى شــركة مســاهمة
عامــة فــي شــباط  2010تجاوبــاً مــع مبــادئ
الشــفافية وقواعــد الحوكمــة الرشــيدة.
وتميــزت البورصــة بكونهــا أول ســوق ماليــة
عربيــة مؤتمتــة بالكامــل منــذ النشــأة ،وكانــت
وال تــزال البورصــة العربيــة الوحيــدة المملوكــة
بالكامــل مــن قبــل القطــاع الخــاص.
تعمــل البورصــة تحــت إشــراف هيئــة ســوق
رأس المــال الفلســطينية وتســتخدم أفضــل
التقنيــات العالميــة حيــث تســعى لتوفيــر
ســوق لتــداول األوراق واألدوات الماليــة
يتســم بالعدالــة والشــفافية والكفــاءة لخدمــة
المســتثمرين والمحافظــة علــى مصالحهــم.
وعملــت البورصــة علــى تطويــر نظــام إفصــاح
الكترونــي “إفصــاح” يســتخدم مــن قبــل كافــة
الشــركات المدرجــة والشــركات األعضــاء فــي
عمليــات اإلفصــاح الدوريــة هــذا باإلضافــة إلــى
نظــام االكتتــاب االلكترونــي “إكتتــاب”.
حافظــت بورصــة فلســطين علــى وجودهــا
فــي ظــل تحديــات سياســية واقتصاديــة
صعبــة علــى مــدار  20عامــا ،وأثبتــت نفســها
كســوق ماليــة قويــة وواعــدة بيــن نظيراتهــا
فــي المنطقــة حيــث تعــد واحــدة مــن أفضــل
البورصــات مــن حيــث العائــد علــى االســتثمار
 ROIوالــذي بلــغ متوســطه  % 6علــى مــدار
الخمــس ســنوات األخيــرة.

قيمة سوقية  3.89مليار دوالر
بلــغ عــدد الشــركات المدرجــة فــي بورصــة
فلســطين  48شــركة مــع نهايــة كانــون األول
 ،2017بقيمــة ســوقية حوالــي  3.89مليــار
دوالر أمريكــي مقســمة علــى خمســة قطاعــات
اقتصاديــة رئيســية هــي :قطــاع البنــوك
والخدمــات الماليــة وقطــاع التأميــن وقطــاع
االســتثمار وقطــاع الصناعــة وقطــاع الخدمــات.
وتحقــق معظــم الشــركات المدرجــة أربــاح
ســنوية ،ويتــم تــداول األســهم بعملتــي الدينــار
والــدوالر األميركــي .كمــا يوجــد أربــع بنــوك
للحفــظ األميــن مرخصــة للعمــل مــن قبــل
البورصــة.
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وبورصــة فلســطين مدرجــة فــي أهــم
المؤشــرات الماليــة العالميــة ،فهــي ضمــن
“األســواق المبتدئــة” “”Frontier Markets
فــي مؤشــرات فوتســي “فايننشــال تايمــز
العالميــة” وهــي ضمــن مؤشــر مســتقل خــاص
“بفلســطين” فــي كل مــن مورغــان ســتانلي
وســتاندرد آنــد بــورز.
كمــا أن للبورصــة حضــور إقليمــي ودولــي مــن
خــال عضويتهــا فــي العديــد مــن االتحــادات
المتخصصــة باألســواق الماليــة ،فهــي عضــو
كامــل العضويــة فــي كل مــن اتحــاد البورصــات
العالميــة ( )WFEواتحــاد البورصــات العربيــة
واتحــاد البورصــات األوروبيــة  -اآلســيوية
( )FEASوملتقــى بورصــات الــدول اإلســامية
ومؤسســة اإليــداع لــدول أفريقيــا والشــرق
األوســط ( )AMEDAومؤسســة وكاالت الترميــز
الوطنيــة ( .)ANNAهــذا باإلضافــة إلــى العديــد
مــن مذكــرات التفاهــم مــع البورصة الســويدية
والبورصــة المصريــة وصنــدوق النقــد العربــي.
ســعت بورصــة فلســطين خــال العــام 2017
علــى مواكبــة أحــدث تكنولوجيــا أســواق
المــال مــن خــال االتفــاق مــع شــركة ناســداك
االميركيــة علــى تزويدهــا بالجيــل الجديــد
مــن أنظمــة التداول”اكســتريم” المســتخدم
فــي غالبيــة البورصــات العالميــة ،كمــا عكفــت
علــى تعزيــز بيئتهــا االلكترونيــة الداخليــة عبــر
تطويــر نظــام اإلفصــاح االلكترونــي “إفصــاح”
ليشــمل االفصاحــات غيــر الماليــة ،إضافــة إلــى
تعاملــه باللغــة االنجليزيــة ،وأطلقــت تطبيقهــا
الخــاص باألجهــزة الذكيــة ،هــذه باإلضافــة
إلــى أتمتــة عملياتهــا الداخليــة والتــي مكنتهــا
مــن إعــادة هيكلــة دوائرهــا ليصبــح العمــل
أكثــر انســيابية .كمــا وعملــت علــى زيــادة
عمقهــا مــن خــال إدراج شــركة جديــدة” ســند”
واســتمرت فــي توعيــة الشــركات العائليــة
حــول مخاطــر البقــاء فــي وضعهــا الحالــي.
وقامــت باالتفــاق مــع البنــك األوروبــي إلعــادة
اإلعمــار والتنميــة علــى تنفيــذ دراســة الفجــوات
فــي قطــاع األوراق الماليــة الفلســطيني .هــذا
باإلضافــة إلــى االســتمرار فــي أداء رســالتها
فــي التوعيــة االســتثمارية عبــر العديــد مــن
المبــادرات والــورش والنــدوات رغبــة منهــا فــي
تطويــر قطــاع األوراق الماليــة الفلســطيني.
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هيئة سوق رأس المال
الفلسطينية
هــي الجهــة المســؤولة علــى اإلشــراف والرقابــة
علــى القطاعــات الماليــة غيــر المصرفيــة وهــي
قطــاع األوراق الماليــة ،قطــاع التأميــن ،قطــاع
التأجيــر التمويلــي ،قطــاع تمويــل الرهــن العقــاري.
تأسســت الهيئــة اســتناداً إلــى المــادة رقــم ( )2مــن
قانــون هيئــة ســوق رأس المــال رقــم ( )13لســنة
 .2004وهــي بذلــك هيئــة تتمتــع بالشــخصية
االعتباريــة واالســتقالل المالــي واإلداري واألهليــة
القانونيــة لمباشــرة كافــة األعمــال والتصرفــات
التــي تكفــل لهــا تحقيــق أغراضهــا بمــا فــي ذلــك
تملــك األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة الالزمــة
لســير أعمالهــا وممارســة نشــاطاتها والتصــرف
فيهــا وفــق أحــكام القانــون ،حيــث تهــدف الهيئــة
مــن خــال عملهــا إلــى تهيئــة المنــاخ المالئــم
لتحقيــق االســتقرار ونمــو رأس المــال ،وتنظيــم
وتطويــر ومراقبــة ســوق رأس المــال فــي
فلســطين ،وحمايــة حقــوق المســتثمرين.
تعمــل الهيئــة علــى تنفيــذ المهــام المناطــة بهــا
وفقــًا للقانــون اســتناداً الســتراتيجية خماســية
تــم بناؤهــا بالتعــاون مــع كافــة القطاعــات ذات
العالقــة ،حيــث حــددت اســتراتيجية الهيئــة لألعــوام
 2016-2020خمســة أهــداف اســتراتيجية ســيتم
تحقيقهــا مــن خــال أكثــر مــن  22هدفــًا فرعيــاً
تتصــل بهــا مجموعــة مــن الخطــط التنفيذيــة
والتــي تســعى لتحقيــق رؤيــة الهيئــة “هيئــة
رقابيــة فاعلــة تعمــل علــى االرتقــاء بســوق رأس
المــال فــي فلســطين وحمايــة مصالــح المتعامليــن
فيــه”.
كمــا عملــت الهيئــة ومنــذ نشــأتها علــى تحقيــق
العديــد مــن اإلنجــازات الهامــة علــى مختلــف
األصعــدة مــن خــال عملهــا المســتمر لتطويــر
البيئــة القانونيــة وتعزيــز عمليــات الرقابــة علــى
القطاعــات التــي تشــرف عليهــا وتطويــر بيئــة
العمــل الداخليــة فــي الهيئــة باالســتناد إلــى
أحــدث المعاييــر الدوليــة ،وتعزيــز العالقــات مــع
المؤسســات النظيــرة دوليــاً ومحليــاً وإقليميــاً
باإلضافــة إلــى ســعيها لزيــادة نســب الشــمول
المالــي حيــث عملــت الهيئــة وســلطة النقــد
ضمــن هــذا الســياق تحديــداً علــى قيــادة الجهــود
لتطويــر اســتراتيجية وطنيــة للشــمول المالــي فــي
فلســطين وبمشــاركة كافــة األطــراف ذات العالقــة.

حصة بنك فلسطين السوقية

في بورصة فلسطين %13.62
حصة بنك فلسطين السوقية
من الودائع البنكية

% 31.47

حصة بنك فلسطين السوقية

من التسهيالت البنكية % 31.37
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القطاع المصرفي في فلسطين

337
2017

مؤشرات النمو في القطاع المصرفي

290
2016

274
2015

258
2014

الموجودات
237
2013

القطاع المصرفي

232
2012

226
2011

بنك فلسطين

211

2013

2014

2015

11,195,285,474

11,542,029,652

12,602,347,774

2,348,045,943

2,424,773,961

2016

2,785,203,240

13,859,455,383

4,118,629,230

2017
15,472,566,496

4,884,822,851

2010

209
2009

190
2008

الودائع
160
2007

151
2006

القطاع المصرفي

8,306,247,172

8,935,342,947

9,654,597,508

10,595,777,751

11,973,385,261

139
2005

بنك فلسطين

133

2004

131
2003

125
2002

القطـــاع المصرفـــي فـــي فلســـطين

التسهيالت االئتمانية

القطاع المصرفي

4,480,286,185

4,895,882,595

5,824,694,875

6,865,906,898

8,027,555,950

بنك فلسطين

1,103,641,018

1,151,825,644

1,388,805,441

2,213,463,765

2,518,590,540

حســب احصائيــات البنــك الدولــي فــإن هنالــك نســبة ال بــأس بهــا مــن المواطنيــن الفلســطينيين خــارج
نطــاق الخدمــة البنكيــة بواقــع  %60لــذا فــإن الحاجــة تبقــى إلــى مضاعفــة الجهــود إلتاحــة الشــمول المالــي
عبــر اســتراتيجيات التنــوع ومــا يرافقهــا مــن خدمــات مصرفيــة إلكترونيــة لضمــان توفيــر الخدمــة ألكبــر
عــدد مــن الشــرائح المجتمعيــة والمناطــق الجغرافيــة فــي فلســطين.
تضــم قائمــة البنــوك العاملــة فــي فلســطين  15بنــكاً ،مــن بينهــا ســبعة بنــوك فلســطينية .هنــاك فرصــة
كبيــرة إلمكانيــة النمــو والتوســع فــي القطــاع المصرفــي داخــل فلســطين ،حيــث يوجــد حالي ـًا  337فرع ـًا
ومكتبــًا تقــدم خدماتهــا للمواطنيــن البالــغ تعدادهــم  4.88مليــون نســمة فــي فلســطين .ودون األخــذ
بعيــن االعتبــار حجــم النمــو الســكاني فــي فلســطين ،فــإن هنــاك حاجــة إلــى مضاعفــة عــدد فــروع البنــوك
العاملــة فــي فلســطين للوصــول بهــا إلــى المعيــار العالمــي والــذي يقضــي بتوفيــر فــرع واحــد علــى
األقــل لــكل  10,000شــخص .وينظــر بنــك فلســطين إلــى هــذا االنخفــاض النســبي فــي عــدد الفــروع
المصرفيــة ،بمثابــة فرصــة لتوســيع نطــاق أعمالــه وتقديــم الخدمــات والمنتجــات عاليــة الجــودة وتحقيــق
االســتدامة فــي النمــو واالشــتمال المالــي كل علــى حــد ســواء.
وتعــد إمكانيــة النمــو المحتملــة لبنــك فلســطين كبيــرة؛ ففــي العــام  ،2017ارتفــع حجــم الموجــودات
للقطــاع المصرفــي فــي فلســطين بنســبة  ،% 11.6والودائــع بنســبة  ،% 13فــي حيــن ارتفعــت حجــم
التســهيالت االئتمانيــة بنســبة  .% 16.9ويؤمــن بنــك فلســطين بــأن الســاحة مهيــأة لــه للحفــاظ علــى
مكانتــه الرائــدة فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة الفلســطيني .وقــد توجــت جهــوده المبذولــة فــي بنــاء
مؤسســة ماليــة كبيــرة تحظــى بتقديــر واســع مدعــوم بعالمــة تجاريــة قويــة وبانتمــاء كبيــر مــن عمــاء
البنــك ،وتحقيــق شــراكات جديــدة ،وهــو مــا يظهــر بوضــوح فــي نتائجــه الســنوية واســتمراره بالتوســع
االفقــي وفــي الخدمــات.
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1,745,563,265

2,062,524,075

2,242,782,298

3,143,151,591

3,768,631,790

نسبة النمو في الودائع والتسهيالت (عام عن عام)
ودائع العمالء

2013

2014

2015

2016

2017

القطاع المصرفي في فلسطين

% 10.98

%7.57

%8

% 9.75

% 13

بنك فلسطين

% 12.29

% 18.16

%8.74

%40.15

% 19.9

التسهيالت االئتمانية

2013

2014

2015

2016

2017

القطاع المصرفي في فلسطين

% 8.97

% 9.28

%19

% 17.87

% 16.9

بنك فلسطين

% 13.03

% 4.37

%20.57

%59.38

% 13.79
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اســـتراتيجية الحداثة المصرفيـــة وتنويع مصادر الدخل
اســتمر بنــك فلســطين تحــت شــعار الحداثــة المصرفيــة والتــي
جذورهــا القيــم بتحقيــق خططــه اإلســتراتيجية ،وتعزيــز
اإلجــراءات والعمليــات خــال العــام  .2017لقــد اســتطاع بنــك
فلســطين تأديــة واجبــه األساســي نحــو متعامليــه جميعــًا مــع
الحفــاظ علــى القيــم التــي أســس مــن أجلهــا لخدمــة كافــة
الشــرائح وخاصــة المشــاريع المتوســطة وصغيــرة الحجــم مــع
مواكبــة أفضــل الممارســات المصرفيــة فــي الحكــم الرشــيد
والتحــوط مــن المخاطــر وتطويــر المنتجــات المصرفيــة
االلكترونيــة واتبــاع أنظمــة معلومــات تؤمــن العمليــات وتحمــي
الخصوصيــة المصرفيــة .وأولــى البنــك فــي العــام  2017اهتمامـًا
متزايــداً بتنميــة العمليــات وترابــط الخطــط وتكاملهــا مــع شــركات
مجموعــة بنــك فلســطين لتنميــة اآلفــاق واإلســهام فــي تنويــع
مصــادر الدخــل .أمــا مــن ناحيــة األداء التشــغيلي فقــد عمــد البنــك
إلــى اســتدامة اســتراتيجية الشــمول المالــي والنمــو الطبيعــي
لتصــل خدماتــه جغرافيــاً إلــى كافــة المناطــق وافقيــاً إلــى
كافــة الشــرائح بمــا فيهــا المــرأة الفلســطينية ،وعبــر الوســائط
االلكترونيــة كافــة ،ممــا زاد مــن رقعــة انتشــار خدماتــه .ولكــن
المنحنــى األهــم للعــام  2017كان إعــادة الهيكلــة وتحديثهــا علــى
مســتوى مجموعــة بنــك فلســطين وذلــك لتعزيــز اســتراتيجية
تنويــع المصــادر للدخــل عبــر تعزيــز رأس مــال البنــك اإلســامي
العربــي حيــث تــم رفــع رأس مــال البنــك اإلســامي العربــي ليصل
إلــى  75مليــون دوالر أمريكــي تماشــياً مــع الطلــب الكبيــر علــى
الخدمــات البنكيــة اإلســامية ،فيمــا يخطــط البنــك اإلســامي
العربــي الفتتــاح  8فــروع أخــرى خــال العاميــن القادميــن ،وإعــادة
هيكليــة اإلدارة التنفيذيــة للبنــك ،األمــر الــذي ســيمكن البنــك
مــن زيــادة النمــو فــي المؤشــرات التشــغيلية ممــا ســينعكس
إيجابيــاً علــى أربــاح المجموعــة مســتقب ً
ال .شــملت التحديثــات
أيضــًا الشــركات التابعــة ( PalPayوالوســاطة) حيــث تــم رفــع
رأس مــال الوســاطة للحصــول علــى التراخيــص الالزمــة إلدارة
المحافــظ محليــًا وإقليميــاً ممــا سيســهم فــي زيــادة خدماتهــا
وتحســين عوائدهــا .أمــا شــركة  PalPayوبالتزامــن مــع إطــاق
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تكنولوجيــا الجيــل الثالــث فــي الضفــة الغربيــة ،فقــد تــم تعزيــز
دور الشــركة خــال العــام المنصــرم كمــزود أساســي لخدمــات الدفع
االلكترونــي ،وتطبيقــات المحمــول حيــث جــرى تكثيــف التوجــه نحــو
تحفيــز العمــاء علــى اســتخدام منصــات تطبيق “بنكي  “ 2بنســخته
الجديــدة وكافــة القنــوات اإللكترونيــة للتواصــل مــع العمــاء بمــا
يتالئــم مــع تطــورات الســوق الفلســطيني ومتطلبــات الجيــل
الجديــد مــن الشــباب الفلســطيني .لقــد أســس البنــك وحــدة إدارة
المشــاريع لتضطلــع بمســؤولية العمــل مــع كافــة اإلدارات مــن أجــل
اإلســراع فــي تنفيــذ المشــاريع االســتراتيجية والعمــل علــى زيــادة
الكفــاءة العمليــة وخفــض النفقــات التشــغيلية وزيــادة اإلنتاجيــة
لألعــوام القادمــة .وكان الســتحداث وحــدة مركزيــة إلدارة العمليــات
باإلضافــة إلــى وحــدة ذكاء األعمــال األثــر الهــام فــي التخطيــط
اإلســتراتيجي ومعاينــة النتائــج والفــرص واإلعتمــاد علــى أنظمــة
المعلومــات فــي دائــرة العمليــات لتوفيــر الجهــد والطاقــة والمــوارد.
إن اســتمرار البنــك فــي العمــل ضمــن شــعار «الحداثــة المصرفيــة،
وجذورهــا القيــم» لتكريــس حــرص البنــك علــى المواءمــة مــا بيــن
تحديــث الخدمــات ،وتطويــر منظومــة مصرفيــة أساســها القيــم
التــي بنــي عليهــا البنــك .حيــث شــهد الربــع األخيــر مــن العــام
 2017تحديــث اإلطــار العــام لـــبنك فلســطين ليصبــح مجموعــة
ماليــة تقــدم خدمــات ماليــة مــن خــال مجموعــة شــركات (بنــك
فلســطين ،البنــك اإلســامي العربــي ،شــركة الوســاطة لــأوراق
الماليــة ،وشــركة  PalPayللدفــع االلكترونــي) بمــا يتناســب مــع
اســتراتيجية البنــك ورؤيتــه المســتقبلية فــي مواكبــة الحداثــة
المصرفيــة فــي التوســع واالنتشــار المحلــي والدولــي وتعزيــز
وتنويــع اســتثماراته الماليــة المختلفــة .ومــن جانــب آخــر ،فقــد كان
أبــرز هــذه التحديثــات فــي هيكليــة المجموعــة هــو فصــل منصــب
رئيــس مجلــس اإلدارة عــن منصــب المديــر العــام لبنــك فلســطين
وشــملت هــذه التحديثــات تعديــات فــي اإلدارة علــى مســتوى
البنــك اإلســامي العربــي ،تماشــيًا مــع خطــط المجموعــة لالرتقــاء
بالخدمــات المصرفيــة حســب المعاييــر المثلــى التــي ســتنعكس
ايجابــاً علــى األداء فــي المســتقبل القريــب.
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%31.47

%31.37
الحصة السوقية من التسهيالت

الحصة السوقية من ودائع العمالء

المؤشرات المالية

يتمتــع بنــك فلســطين بحصــة ســوقية واعــدة فــي الســوق المصرفــي الفلســطيني تــزداد نســبتها عامــا بعــد
عــام ،كمــا يتمتــع بوضــع تنافســي وريــادي قــوي بيــن البنــوك العاملــة فــي فلســطين .فقــد بلغــت حصتنــا
الســوقية مــن التســهيالت االئتمانيــة نهايــة العــام  2017مــا نســبته  .% 31.37وارتفعــت ودائــع العمــاء نهايــة
العــام  2017لتصــل حصتنــا الســوقية إلــى .% 31.47
إن النتائــج الماليــة التــي تحققــت خــال العــام  2017تعبــر عــن المتانــة الماليــة لمجموعــة بنــك فلســطين،
وقدرتهــا علــى العمــل فــي ظــل المتغيــرات الصعبــة التــي يعيشــها وطننــا ،وعلــى تقديــم أفضــل الخدمــات
المتميــزة .وعلــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة والتحديــات الكبيــرة التــي شــهدها العــام  ،2017والمتمثلــة
فــي تباطــؤ النمــو االقتصــادي بســبب اســتمرار حالــة االنقســام والجمــود السياســي ،باالضافــة إلــى القيــود
المفروضــة علــى حركــة التجــارة ،وأثــر ذلــك علــى ثقــة المســتثمرين ،إال أن المجموعــة ومعهــا بنــك فلســطين
تمكنــت مــن تحقيــق نتائــج طيبــة ومؤشــرات نمــو متميــزة فــي البيانــات الماليــة .حيــث أصبحــت مجموعــة بنــك
فلســطين تديــر موجــودات قيمتهــا حوالــي  5مليــارات دوالر أمريكــي لتعــزز مــن مكانتهــا كالعــب هــام فــي
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة .كمــا أن اســتراتيجية المجموعــة تتمثــل فــي االســتمرار فــي إدارة األنشــطة
والعمليــات بكفــاءة لتتناســب واحتياجــات ومتطلبــات الســوق ،عبــر االســتمرار فــي تمويــل المشــاريع المختلفــة
بهــدف دعــم النمــو والتخفيــف مــن حــدة البطالــة المستشــرية فــي مجتمعنــا الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة.

3.768

449

2.06

2016

2015

2014

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

2017

2014

أما مجموع حقوق المساهمين ،فقد بلغت في نهاية
العام  2017ما قيمته  449,961,687دوالر أمريكي
بزيادة نسبتها  % 11.49مقارنة مع العام .2016

2016

2013

بلغ رأس المال المدفوع مبلغ  200,000,000دوالر
مقسمة إلى  200,000,000سهم بقيمة إسمية
قيمتها دوالراً واحداً للسهم.

2015

2017
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40.44

2014

2013

حيث ساهمت هذه التسهيالت في دعم شرائح
وقطاعات اقتصادية مختلفة ،ومنشآت صغيرة توظف
عدداً كبيراً من العاطلين عن العمل ،وتخفف من حدة
البطالة وزيادة النمو ،وتحقيق االستدامة كجزء من
سياسة الشمول المالي لجميع شرائح المجتمع.

وصلت ودائع العمالء نهاية عام  2017ما قيمته
 3,768,631,790دوالر أميركي ،بنسبة نمو % 19.90
مقارنة مع العام  2016حيث كانت 3,143,151,591
دوالر .ويعود سبب هذه الزيادة إلى سياسة البنك في
التوسع واالنتشار مع التركيز على القرى والمناطق
التي ال يوجد بها خدمات مصرفية من قبل .كما
وأطلق البنك خالل هذه الفترة مجموعة من البرامج
والخدمات اإللكترونية التي ساهمت في جلب المزيد
من الودائع عبر برامج توفير جذابة ومستهدفة
للشرائح المجتمعية المختلفة.

2.42

40.22

280

1.75

1.10

بلغ صافي التسهيالت المصرفية التي قدمها البنك
نهاية العام  2017مبلغ  2,518,590,540دوالر
أميركي ،بنسبة نمو بلغت  % 13.79عن العام .2016

305

2013

1.15

43.16

2.78

بلغت قيمة إيرادات البنك مع نهاية عام  2017ما
مجموعه  220,934,607دوالر أمريكي ،مقارنة
مع 177,484,615حققها البنك في العام ،2016
مسجال أرباحًا صافية بعد طرح المصروفات
والضرائب بلغت قيمتها  54,008,928دوالر،
بنسبة نمو بلغت  % 1.80مقارنة بعام  2016حيث
كانت  53,055,980دوالر أمريكي .لقد استطاع
البنك في العام الماضي تحقيق النمو الطبيعي
لعملياته وتنويع مصادر الدخل من الشركات
التابعة واالستثمارات المختلفة.

2.35

2017

2.24
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2016

2.213
1.39

53.05

4.12

2015

3.143

54

4.88

2014

2.518

 3.768مليار دوالر

 449مليون دوالر

 54مليون دوالر

 4.88مليار دوالر

2013

التسهيالت المصرفية

 2.518مليار دوالر

ودائع العمالء

حقوق المساهمين

صافي األرباح

مجموع الموجودات

بلغ مجموع موجودات البنك مع العام  2017مبلغ
 4,884,822,851دوالر ،بالمقارنة مع عام 2016
التي بلغت قيمتها  4,121,322,946دوالر ،بنسبة
نمو وصلت إلى  % 18.53ليدخل البنك بذلك قائمة
كبار المؤسسات المالية ،والبنوك في المنطقة
سُج َل البنك ضمن قائمة أكبر 100
العربية ،حيث ِ
بنك في منطقة الشرق األوسط والخليج العربي.
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التواصل مع المساهمين عبر اإلفصاحات الدورية
أســس بنــك فلســطين دائــرة عالقــات المســاهمين
عــام  2011لدعــم الممارســة المثلــى مــن اجــل
خدمــة المســتثمرين والمســاهمين وحمايــة حقوقهــم
وتســهيل التواصــل المســتمر مــع المســاهمين الحالييــن
والمحتمليــن إلبقائهــم علــى اطــاع دائــم بــأداء البنــك
والســوق المالــي الفلســطيني ،نظــراً لتزايــد عــدد
مســاهمي البنــك بصــورة مســتمرة وبنســبة أكثــر مــن
 % 70منــذ إدراج ســهم البنــك فــي بورصــة فلســطين
عــام .2005
عمــل البنــك خــال العــام  2017علــى تطويــر دائــرة
عالقــات المســاهمين ,التــي تعنــى بشــؤون حملــة
اســهم بنــك فلســطين ،حيــث يولــي البنــك مســاهميه
أهميــة كبيــرة ويســعى دائمــا إلــى البقــاء علــى تواصــل

مــع مســاهميه الحالييــن واســتقطاب مســاهمبن جــدد.
اســتمرت دائــرة عالقــات المســاهمين بتحديــث الموقــع
اإللكترونــي الخــاص بهــا ( )www.bop.ps/ar/irحيــث
قامــت مــن خاللــه بنشــر كافــة المعلومــات المتعلقــة
بالبنــك وفقــا لنظــام حوكمــة الشــركات – الــذي يجمــع
بيــن الممارســات الدوليــة الفضلــى واألنظمــة الرقابيــة
فــي فلســطين مــع القــدرة علــى تقديــم المعلومــات
االســتثمارية بطريقــة واضحــة وبســيطة وفــي متنــاول
كافــة المســتثمرين ومــدراء الصناديــق ووســائل
اإلعــام الماليــة العالميــة .باإلضافــة إلــى اطــاق
تطبيــق عالقــات المســتثمرين علــى الموبايــل خــال
العــام .2017

مؤتمر خزانة ماليزيا 2017

جوالت ومشاركات دائرة عالقات المساهمين الدولية والمحلية:
المشاركة
مؤتمر المنتدى االقتصادي

المنطقة الجغرافية
دافوس سويسرا

الفترة الزمنية
كانون ثاني 2017

العالمي-دافوس سويسرا
مؤتمر جمعية عالقات المساهمين

دبي-االمارات العربية المتحدة

أيلول 2017

في الشرق األوسط  -دبي
مؤتمر مؤسسة أرقام
Arqaam Capital

دبي

أيلول2017

مؤتمر خزانة الستشراف

كوااللمبور-ماليزيا

تشرين أول 2017

جولة في تشيلي

سانتياغو تشيلي

تشرين أول 2017

المستقبل

الهيئة العامة 2017

جولة في محافظات الوطن

جنين ،بيت لحم  ،نابلس

تشرين أول ،تشرين ثاني 2017

وســعياً مــن البنــك علــى الحفــاظ علــى عالقــات متينــة وشــفافية قصــوى مــع المســاهمين الحالييــن والمحتمليــن ,قامــت
دائــرة عالقــات المســاهمين بعمــل جــوالت اســتثمارية محليــة بهــدف لقــاء المســتثمرين الحالييــن والمحلييــن والتواصــل
معهــم وابقائهــم علــى اطــاع علــى كل جديــد يخــص البنــك واالســتماع إلــى ارائهــم ومقترحاتهــم ,حيــث قامــت الدائــرة
بتنظيــم جــوالت اســتثمارية محليــة فــي محافظــات جنيــن ونابلــس وبيــت لحــم.
وقــد حصلــت الدائــرة عــام  2017علــى جائــزة “افضــل شــركة فــي مجــال عالقــات المســاهمين -المشــرق” مــن جمعيــة
عالقــات المســاهمين فــي الشــرق األوســط ,باإلضافــة إلــى العديــد مــن الجوائــز فــي األعــوام الســابقة الخاصــة بعالقــات
المســاهمين وبنــا ًء علــى تصويــت الشــركات الماليــة والصناديــق االســتثمارية نســبة إلــى التواصــل وجديــة اإلفصاحــات
ومضمونهــا .
ومــن الجوائــز األخــرى فــي األعــوام الســابقة :جائزتــي «أفضــل شــركة مدرجــة فــي بورصــة فلســطين فــي مجــال عالقــات
المســاهمين» ألربــع أعــوام متتاليــة ،وجائــزة «أفضــل مســؤول عالقــات مســاهمين فــي فلســطين» مــن جمعيــة عالقــات
المســتثمرين  -الشــرق األوســط (.)2015 ,2014
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نشاط التداول وأداء السهم

نشاط تداول سهم بنك فلسطين خالل العام 2017
تم إدراج سهم بنك فلسطين للتداول في بورصة فلسطين عام  .2005ويوضح الجدول أدناه نشاط تداول السهم للعام .2017
البيان

2017

مالحظات

عدد المساهمين

4,778

 % 4.66من اجمالي عدد المساهمين

عدد األسهم المتداولة

15,140,544

 % 5.584من اجمالي التداول

قيمة األسهم المتداولة (دوالر أمريكي)

38,484,516

 % 8.204من اجمالي التداول

عدد الصفقات المنفذة

5,220

 % 9.811من اجمالي عدد الصفقات

معدل دوران السهم

% 7.57

معدل دوران الشركات ٪ 15.02

242

 % 99.59من اجمالي الجلسات

530,000,000

 % 13.62من اجمالي القيمة السوقية

عدد الجلسات التي تداول السهم فيها
القيمة السوقية
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أعلى سعر تداول (دوالر أمريكي)

2.85

أدنى سعر تداول (دوالر أمريكي)

2.40

سعر اإلغالق (دوالر أمريكي)

2.65
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كبار المساهمين

ملكية اقارب أعضاء مجلس اإلدارة من الدرجة األولى والثانية
بلغ عدد مساهمي البنك  4,778مساهماً نهاية العام  2017مقارنة مع  4,787مساهماً نهاية العام  .2016ونوضح فيما يلي المستثمرين الذين تبلغ ملكيتهم  %4أو أكثر
كما بتاريخ  31كانون أول .2017

كبار المساهمين
عدد األسهم
في نهاية 2016

نسبة المساهمة
في نهاية 2016

عدد األسهم
في نهاية 2017

نسبة المساهمة
في نهاية 2017

شركة المهلب الكويتية العقارية

12,704,740

% 6.52

13,029,922

% 6.51

مؤسسة التمويل الدولية ()IFC

9,220,403

% 4.73

9,456,402

% 4.73

االسم

6,124,253

االسم

الجنسية

عائلة القدومي

فلسطينية

5,971,414

هدى هاني الشوا

فلسطينية

5,497,062

5,637,761

دينا هاني الشوا

فلسطينية

2,202,183

2,258,548

ليندا باترك الشوا

فلسطينية

1,478,470

1,516,311

برناديتا فيجانو الشوا

سويسرية

138,059

141,592

جنفييف شانتل ماري بوامند

فرنسية

109,524

196,607

ملكية اإلدارة التنفيذية

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة
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عدد األسهم في نهاية
2016

عدد األسهم في
نهاية 2017

أعضاء مجلس اإلدارة

الجنسية

هاشم هاني هاشم الشوا  -رئيس مجلس اإلدارة

فلسطينية

عدد األسهم في نسبة المساهمة عدد األسهم في
في نهاية  2016نهاية 2017
نهاية 2016

نسبة المساهمة
في نهاية 2017

7,283,219

% 3.73

7,469,635

% 3.73

ماهر جواد فرح

فرنسية

912,467

% 0.46

935,821

% 0.46

محمد نافذ محمد عمر الحرباوي

فلسطينية

27,276

% 0.01

27,974

% 0.01

هاني حسن محمد نجم

فلسطينية

206,671

% 0.11

211,960

الجنسية

عدد األسهم في
نهاية 2016

عدد األسهم في
نهاية 2017

19,785

20,291
14,538

االسم

المنصب

رشدي محمود رشيد الغالييني

نائب المدير العام

فلسطينية

عالءالدين محمد زكي آل رضوان

نائب المدير العام – مدير العمليات

فلسطينية

14,176

إحسان كمال عمر شعشاعة

مساعد المدير العام – مدير الخزينة

فلسطينية

15,125

15,512

سلمان "محمد طعمة" سلمان قميلة

مدير إدارة الرقابة المالية لمجموعة بنك فلسطين

فلسطينية

52,137

53,471

% 0.11

هاني صالح عبد القادر ناصر

مساعد المدير العام لفروع الضفة الغربية

فلسطينية

30,061

10,318

فيصل غازي جميل الشوا

فلسطينية

19,731

% 0.01

16,000

% 0.01

طارق طاهر فارس الشكعة

فلسطينية

61,314

% 0.03

62,883

% 0.03

وائل عبد اللطيف خليل الصوراني

مساعد المدير العام لفروع قطاع غزة

فلسطينية

36,399

47,330

سوزان جورج سعادة خوري

مساعد المدير العام لشؤون االئتمان

فلسطينية

11,068

11,351

خميس فوزي محمد عصفور

المستشار القانوني

فلسطينية

20,032

500

نجيب جاسر نجيب ياسر

مساعد المدير العام -مدير إدارة المخاطر

فلسطينية

9,016

10,000

كامل عارف كامل حسيني

مدير إدارة العالقات الدولية وعالقات المساهمين

فلسطينية

13,491

14,269

حسن ماجد عبدالقادر العفيفي

مساعد المدير العام -تكنولوجيا المعلومات

فلسطينية

19,771

9,000

محمود ماهر محمود الشوا

مساعد المدير العام -مدير اإلدارة المالية

فلسطينية

1,809

1,855

رايه محسن ذيب سبيتاني

مدير إدارة تطوير االعمال والشمول المالي

فلسطينية

16,508

17,607

حاتم غالب حسن مصطفى

مدير إدارة متابعة ورقابة االئتمان

فلسطينية

11,253

4,336

رنده صليبا سليمان عبداهلل

مدير إدارة الموارد البشرية

فلسطينية

2,620

2,797

ثائر عبد الهادي مرة

مدير إدارة التسويق

فلسطينية

105

107

جون بيير خوري

امريكية

29,597

% 0.02

16,000

% 0.01

طارق بن عمر بن عبدالفتاح العقاد

فلسطينية

24,665

% 0.01

25,296

% 0.01

لنا جمال عبدالكريم أبو حجلة

فلسطينية

21,137

% 0.01

21,678

% 0.01

ندى شوشة

مصرية

0

% 0.00

16,000

% 0.01

عبداهلل قيس عبداهلل الغانم

كويتية

19,731

% 0.01

22,494

% 0.01
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إدارة المخاطر
يســعى بنــك فلســطين دائمـ ًا إلــى تطبيــق المعايير الدولية فــي إدارة
المخاطــر والتحوط من البيئة المحيطــة .كجزء من عمليــة إدارة المخاطر،
يقوم بنك فلسطين بإستخدام أساليب التقييم الذاتي لمخاطر العمليات
 )RCSA ) Risk Control Self-Assessmentوالتــي تتوافــق مع متطلبات
بــازل والممارســات الســليمة إلدارة مخاطــر التشــغيل لإلرتقــاء ببيئــة
رقابيــة حيــث يتــم تحديــد وقيــاس المخاطــر فــي العمليــات مــن
حيــث إحتماليــة الحــدوث واألثــر المترتــب حــال حدوثهــا ،باإلضافــة
إلــى تقييــم الضوابــط الرقابيــة العاملــة مــن حيــث جــودة التصميــم
وااللتــزام فــي التطبيــق ،وهــذا األســلوب يســاعد البنــك فــي التعــرف
علــى المخاطــر بشــكل دقيــق ويشــرك عــدد كبيــر مــن موظفيــه
فــي التقييــم ،مــا يعــزز المبــادرة لديهــم فــي تقييــم المخاطــر
والتبليــغ الســليم عــن أحــداث المخاطــر ،ويرســخ مفاهيــم إدارة
المخاطــر فــي مختلــف وحــدات البنــك ،بحيــث تصبــح جــزءاً مــن
ثقافــة موظفــي بنــك فلســطين.
كمــا قامــت دائــرة مخاطــر العمليــات ضمــن تطبيقهــا لبرنامــج SAS
 EGRCبتعريــف عــدد كبيــر مــن مؤشــرات المخاطــر التــي تمكــن
البنــك مــن التنبــؤ بمخاطــر حصــول خســائر مســتقبلية ،وتختلــف
هــذه المؤشــرات بطبيعتهــا ،فبعضهــا تنبــؤي يعطــي إشــارات
الحتمــال حــدوث مخاطــر فــي المســتقبل مــا يســاعد فــي إمكانيــة
تجنــب هــذه المخاطــر ،وبعضهــا اكتشــافي يعطــي إشــارات حــول
حــدوث مخاطــر فــي مراحلهــا المبكــرة ،مــا يفيــد فــي ســرعة
اإلســتجابة لهــذه المخاطــر ،وبعضهــا ذو طبيعــة تصحيحيــة ،يفيــد
فــي توثيــق تكــرار حــدوث هــذه المخاطــر واألثــر المترتــب عليهــا.
وعلــى صعيــد بنــاء وتحديــث خطــط اســتمرارية العمــل ،يقــوم
بنــك فلســطين ببنــاء هــذه الخطــط بطريقــة تتناســب مــع مــدى
التعقيــدات فــي العمليــات البنكيــة ،والســيناريوهات محتملــة
الحــدوث فــي منطقتنــا ذات المتغيــرات الكثيــرة ،وتتناســب مــع
تنامــي حصتنــا الســوقية وتصنيفنــا كبنــك نظامــي ،حيــث تــم
تصميــم نمــاذج لتحليــل األثــر(Business Impact Analysis (BIA
تراعــي خصوصيــة بيئتنــا المحليــة وتتوافــق مــع المعاييــر العالميــة
فــي التقييــم ،وتحلــل هــذه النمــاذج المخاطــر محتملــة الحــدوث مــن
حيــث األثــر التشــغيلي والمالــي ودرجــة إعتماديــة الوحــدات علــى
بعضهــا البعــض ،وتحديــد اســتراتيجيات تتناســب مــع حجم وشــهية
المخاطــر ،وبنــاء خطــط تواجــه إحتماليــة هــذه المخاطــر بطريقــة
قابلــة للتطبيــق ،والتــدرب علــى إنجازهــا ليكــون مســتوى الجهوزيــة
علــى مســتوى الحــدث.
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وتجســيداً للتكامــل بيــن عمــل الدوائــر ،وتفعيــ ً
ا لتطبيــق نهــج
التدقيــق المبنــي علــى المخاطــر ، Risk Based Auditفــإن نظــام
ادارة مخاطــر العمليــات وفــر لدائــرة الرقابــة والتفتيــش إمكانيــة
اإلطــاع علــى ملفــات مخاطــر جميــع وحــدات العمــل ،Risk Profiles
واإلطــاع علــى مؤشــرات المخاطــر الرئيســية ، KRI’sواالسترشــاد
بأحــداث المخاطــر المســجلة  ،Incidents Registerفــي بنــاء خطــط
التدقيــق بطريقــة تســتهدف الوحــدات والعمليــات ذات المخاطــر
المرتفعــة كأولويــات فــي خططهــا التدقيقيــة ،وأيضـًا تســخير مــوارد
الدائــرة بالشــكل األمثــل.

إدارة أمــن المعلومــات وتطبيــق معاييــر أمــن بطاقــات الدفــع
( )PCIالعالميــة
إنطالقــا مــن حــرص البنــك علــى حمايــة أنظمتــه وخدماتــه التقنيــة
مــن التعــرض للهجمــات اإللكترونيــة ،فقــد تــم تطبيــق أنظمــة إدراة
الثغــرات األمنيــة المركزيــة ،ونظــام المراقبــة المركزيــة لحــوادث
ومخاطــر أمــن المعلومــات ( )SIEMووفــق المقاييــس والمعاييــر
الدوليــة فــي تطبيــق الحمايــة والتشــفير علــى جميــع الخدمــات،
لتضمــن ســرية البيانــات وأمنهــا وحمايتهــا مــن مخاطــر اإلحتيــال
التقنــي والســرقة.
فقــد تــم تدعيــم البنيــة التحتيــة ألمــن المعلومــات بمنظومــة حمايــة
شــبكات وإتصــاالت عاليــة الجــودة ،تضمــن منــع أي تهديــد خارجــي
مــن إختــراق أنظمــة البنــك الداخليــة ،وتضمــن تشــفير بيانــات
بطاقــات الدفــع اإللكترونيــة ( )Visa & MasterCardوتطبيــق
متطلبــات معاييــر حمايــة أمــن المعلومــات ( )PCI DSSالعالميــة،
إلخضــاع جميــع الخدمــات المميــزة ()3D Secure , E-Commerce
لهــذه المعاييــر الدوليــة فــي الحمايــة.
وقــد أنجــز بنــك فلســطين تطبيــق وفحــص خطــة إســتمرارية
العمليــات التقنيــة والبنكيــة مــن الموقــع البديــل المجهــز بأحــدث
التقنيــات لتوفيــر الخدمــات خــال أقــل مــن  15دقيقــة مــن الموقــع
البديــل ،وتأتــي هــذه النتائــج بعــد اســتثمار بنــك فلســطين فــي
التكنولوجيــات المتطــورة التــي تضمــن نقــل وتحديــث البيانــات
بشــكل آنــي فــي الموقــع البديــل ،لتصبــح الخدمــات اإللكترونيــة
مســتقرة بشــكل يمتثــل ألعلــى المعاييــر الدوليــة فــي إدارة
إســتمرارية العمــل ومخاطــر إنقطــاع الخدمــة .فنحــن فــي بنــك
فلســطين نضــع المحافظــة علــى ســرية وأمــن معلومــات عمالئنــا
المصرفيــة مــن أهــم األولويــات وإســتمرارية تقديــم الخدمــة
البنكيــة األفضــل مــن المعاييــر األساســية فــي عملنــا.

حصــل بنــك فلســطين علــى رخصــة مــن هيئــة ســوق
رأس المــال الفلســطينية فــي عــام  2014لممارســة مهــام
الحافــظ األميــن .وفــي عــام  2015وقــع البنــك اتفاقيــة مــع
بورصــة فلســطين “ ”PEXلممارســة أعمــال الحفــظ األميــن
لــأوراق الماليــة المدرجــة فــي الســوق المالــي للمســتثمرين
األفــراد ،المؤسســات الخاصــة والحكوميــة ،والهيئــات المحليــة
واألجنبيــة ،وصناديــق اإلســتثمار ،والمعاشــات والتأمينــات.
ويقــوم البنــك بتقديــم خدمــة الحفــظ األميــن لبنــوك أجنبيــة
وصناديــق اســتثمار محليــة وأجنبيــة .كمــا كان البنــك هــو
الحافــظ األميــن ألول ســندات أدرجــت بالســوق المالــي
الفلســطيني ،والتــي كان البنــك التجــاري الفلســطيني ســابقاً
قــد أصدرهــا.
ويســعى بنــك فلســطين ألن يكــون رياديــ ًا فــي كافــة
المجــاالت ،وعليــه ،يقــوم البنــك بتطويــر خدمــة الحفــظ
األميــن واتبــاع المعاييــر العالميــة فــي تقديــم هــذه الخدمــة،
عبــر كادر مــدرب ومؤهــل لديــه خبــرة فــي ممارســة أعمــال
الحفــظ األميــن ،تزامنــ ًا مــع وجــود أحــدث األنظمــة البنكيــة
والبرامــج الضروريــة لممارســة أعمــال الحفــظ األميــن وفق ـاً
ألفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال .مــع العلــم
أننــا حالي ـاً فــي بنــك فلســطين نقــدم خدمــة الحافــظ األميــن
لمســتثمرين محلييــن وأجانــب ويتــم العمــل علــى اســتقطاب
مســتثمرين جــدد.

الهدف من هذه الخدمة:

 كمــا يقــوم الحافــظ األميــن بإرســال تقاريــر دوريــة إلــىعمالئــه عــن محافظهــم والحســابات النقديــة الخاصــة بهــم
وإعالمهــم بكافــة اإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل مصــدري األوراق
الماليــة والمتعلقــة بالفوائــد واألربــاح والحقــوق العائــدة لــأوراق
الماليــة الخاصــة بهــم .إضافــة إلــى قبــض األربــاح المســتحقة
علــى األوراق الماليــة الخاصــة بعمالئــه ،وأيــة خدمــات أخــرى ال
تتعــارض مــع القانــون واألنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا فــي
بورصــة فلســطين.

تتلخص مهام الحافظ األمين كالتالي:
 حفظ األوراق المالية. قبــض األربــاح بالنيابــة عــن العمــاء وايداعهــا فــي حســاباتهمالخاصــة.
 ترتيب وتسوية عملية التقاص. متابعة السوق وأخبار الشركات وإرسالها للعمالء فوراً. توفير التقارير الدورية الشاملة. الحفاظ على الدفاتر والسجالت. حضــور اجتماعــات الهيئــات العامــة للشــركات المحليــة نيابــةعــن العمــاء والتصويــت عنهــم فــي حــال تفويضهــم لنــا بذلــك.
 -اإلجابة على األسئلة الخاصة بالعمالء بسرعة ودقة.

يقــدم البنــك حلــو ً
ً
ً
وســهلة لالســتثمار فــي بورصــة
آمنــة
ال
فلســطين “ ،”PEXوالقيــام بمهــام الحافــظ األميــن بمهنيــة
عاليــة تتضمــن خدمــات الحفــظ األميــن التالــي:
 تنظيــم وحفــظ ســجالت دقيقــة للعمــاء ،وقبــض ثمــناألوراق الماليــة المباعــة مــن الوســيط ودفــع ثمــن األوراق
الماليــة المشــتراة إلــى الوســيط المشــتري نيابــة عــن العمــاء.
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ً
ً
ومكتبا
فرعا
71

التوســـع األفقي للفـــروع والمكاتب

فرع رام اهلل

رام اهلل

المبنى الرئيسي

||1994

||2007
 74موظف وموظفة

التابعـــة له إلى  71فرعـــاً ومكتباً من أصل  337فرعـــاً تابعاً للبنوك العاملة في فلســـطين.
اســـتمر البنك في عملية التفرع وتوســـيع شـــبكته في مختلـــف المناطق ال ســـيما الريفية،
وتعزيـــز وجـــود الخدمـــات عبر شـــبكة فروعـــه المنتشـــرة في جميـــع محافظـــات الوطن،
وحفـــاظ البنك علـــى امتالكه ألكبر شـــبكة مصرفيـــة مكونة مـــن  71فرعاً ومكتبـــاً ،معبراً
عن ســـعادته عن افتتـــاح أول فرع لبنك فلســـطين في مدينـــة القدس ،فـــي ضاحية البريد
ليقدم خدمـــات ماليـــة ومصرفية ألهلنا فـــي المدينة المقدســـة ويكون جزءاً مـــن مقومات
التنميـــة االقتصادية فيها ،ويعـــد افتتاح فرع ضاحيـــة البريد إنجازاً مهما ًللبنك حيث ســـوف
يخـــدم ما يزيد عـــن  200ألف فلســـطيني في القـــدس باإلضافـــة إلى المؤسســـات الدولية
والســـفارات والمكاتب التمثيلية.

غــزة

الفرع الرئيسي ||1992

خان يونس ||1989

جباليا ||1991

النصيرات||1999

دير البلح ||1994

 53موظف وموظفة

 36موظف وموظفة

 26موظف وموظفة

 21موظف وموظفة

 22موظف وموظفة

المنطقة الصناعية||2015

عمر المختار||1960

السرايا ||2000

رفح ||1967

الرمال ||1998

مكتب بيت حانون ||2017

 5موظف وموظفة

 12موظف وموظفة

 12موظف وموظفة

 28موظف وموظفة

 63موظف وموظفة

 6موظف وموظفة

بيت الهيا  -غزة ||2014

بني سهيال ||2013

تل الهوا  -غزة ||2014

النصر||1997

الزهراء||2015

رفح الغربية||2015

معبر رفح||2017

 10موظف وموظفة

 9موظف وموظفة

 12موظف وموظفة

 30موظف وموظفة

 5موظف وموظفة

 6موظف وموظفة

 2موظف وموظفة

 27موظف وموظفة
ترمسعيا||2009
6موظف وموظفة

فرع جنين
المبنى الرئيسي
||2007
 43موظف وموظفة

جنين

||1999

فرع نابلس
المبنى الرئيسي

نابلس

||1996

طنوس | |1994بيتونيا ||2012
10موظف وموظفة  8موظف وموظفة

قباطية ||2004
 14موظف وموظفة

الحسبة ||2000

 42موظف وموظفة
فرع الخليل
المبنى الرئيسي
||2011

||1998

53موظف وموظفة

بيت لحم

فرع بيت لحم
المبنى الرئيسي
||2013
 42موظف وموظفة

||1999

6موظف وموظفة

ميثلون||2009

يعبد||2009

 6موظف وموظفة

 6موظف وموظفة

5موظف وموظفة

5موظف وموظفة

القدس

||2009

 7موظف وموظفة  6موظف وموظفة

شارع السالم||1998

 9موظف وموظفة 10موظف وموظفة

بيت جاال||2009

عصيرة الشمالية
||2014
7موظف وموظفة

ترقوميا ||2010

أبو ديس||2009

الرام ||2016

 19موظف وموظفة

 13موظف وموظفة

طـوباس
||2006

طوباس||2006

دورا||2007

يطا||2008

جامعة الخليل| |2014الظاهرية||2016
 8موظف وموظفة

 7موظف وموظفة

 18موظف وموظفة

14موظف وموظفة

8موظف وموظفة

18موظف وموظفة

6موظف وموظفة

 15موظف وموظفة  19موظف وموظفة 10موظف وموظفة  4موظف وموظفة

ضاحية البريد ||2017

||2001

الدوار ||2016

رفيديا ||2016

شارع طولكرم  -بيت ايبا
||2015

بيت ساحور||2016

 5موظف وموظفة

قلقيلية

سلواد ||2009
 8موظف وموظفة

المنارة اإللكتروني | |2010الطيرة
 7موظف وموظفة
 5موظف وموظفة

اليامون||2010

حوارة||2009

سعير||2008

6موظف وموظفة

بدو ||2015
 6موظف وموظفة

البيرة||2016

الجامعة األمريكية||2015

||2009

الخليل

حافـــظ البنك على صدارته كأكبر شـــبكة مصرفية في فلســـطين حيث وصـــل عدد الفروع

الماصيون | | 2012

دير دبوان | |2006اإلرسال||2001
12موظف وموظفة

بيرزيت||2009

القصبة||2016

21موظف وموظفة  21موظف وموظفة

نعلين||2011
8موظف وموظفة

سلفيت

||2006

قلقيلية ||2001

سلفيت ||2006
 17موظف وموظفة

عزون ||2005

 20موظف وموظفة

 5موظف وموظفة

طولكرم

طولكرم ||2005

خضوري ||2011

العودة ||2017

||2005

 19موظف وموظفة

 3موظف وموظفة

 7موظف وموظفة

أريحا

||1994

بديا ||2014
 5موظف وموظفة

فرع أريحا
المبنى الرئيسي
||2013
 21موظف وموظفة

المنطقة الصناعية
أريحا||2017

معبر الكرامة

 5موظف وموظفة

بيت الهيا  -غزة ||2014
 10موظف وموظفة
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إدارة العالقات الدولية والمكاتب التمثيلية

المكتب التمثيلي لبنك فلسطين تشيلي

معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا
ورئيس مجلس اإلدارة خالل حفل تدشين المكتب
التمثيلي لبنك فلسطين في تشيلي

واصــل بنــك فلســطين توســعه وانتشــاره الدولــي الــذي جســده
علــى أرض الواقــع مــن خــال افتتــاح ثانــي مكتــب تمثيلــي للبنــك
والــذي يعتبــر أول مكتــب تمثيلــي لبنــك فلســطيني فــي العاصمــة
التشــيلية ســانتياغو ،حيــث تــم االفتتــاح فــي شــهر تشــرين أول
 .2017ويعتبــر هــذا التدشــين خطــوة مهمــة حيــث ســيعمل علــى
تســويق الخدمــات الماليــة ألكثــر مــن مليــون فلســطيني مغتــرب
فــي تشــيلي وأمريــكا الالتينيــة ،وكذلــك مــد جســور التواصــل مــا
بيــن الفلســطينيين والمســتثمرين فــي األمريكيتيــن مــع داخــل
الوطــن .وهــو مــا ســيعزز مــن مكانــة البنــك علــى المســتوى
الدولــي كأول مؤسســة مصرفيــة فلســطينية تعمــل خــارج
فلســطين وخــارج الوطــن العربــي .كمــا توفــر المكاتــب التمثيليــة
للبنــك فرصــة لعــرض الفــرص االســتثمارية فــي فلســطين
مــن خــال تواجدهــا فــي هاتيــن القارتيــن وتشــبيك العالقــات
التجاريــة مــا بيــن المســتثمرين فــي تشــيلي وامريــكا الالتينيــة
ومنطقــة الخليــج العربــي.
جانب من الحفل الرسمي إلطالق المكتب التمثيلي لبنك فلسطين في تشيلي

نمد جسور الفرص
ما بين فلسطين ،دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي
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خدمات المغتربين

بنك فلســـطين في المهجـــر والعالمية
يســتمر بنــك فلســطين فــي الســعي الــدؤوب لخدمــة كافــة الفلســطينين داخــل وخــارج فلســطين وفــي جميــع أنحــاء العالــم مــن خــال
الوحــدة المختصــة فــي إدارة شــؤون المغتربيــن ،علم ـاً أن المغتربيــن الفلســطينين يزيــد عددهــم عــن  7.8مليــون فلســطيني وبثــروة
ماليــة تعــادل  100مليــار دوالر امريكــي ،باإلضافــة لمــا يتمتعــون بــه مــن قــوة اقتصاديــة وسياســية مؤثــرة فــي الــدول التــي يقيمــون
بهــا.
يقــدم فريــق العمــل فــي وحــدة المغتربيــن خدمــات مصرفيــة واســتثمارية واستشــارية متكاملــة لألفــراد والشــركات ورجــال األعمــال لمــد
جســور التواصــل وتشــجيع الفلســطينين فــي المهجــر لالســتثمار فــي فلســطين.
تقــوم الوحــدة بتقديــم الخدمــات المصرفيــة للمغتربيــن الفلســطينين فــي أمريــكا وأوروبــا وشــبه الجزيــرة العربيــة وعــدة دول أخــرى،
علــى ســبيل المثــال فــي دول الخليــج العربــي مــن خــال المكتــب التمثيلــي لبنــك فلســطين فــي دبــي ،والــذي تــم افتتاحــه فــي عــام 2015
لخدمــة مــا يعــادل  250الــف فلســطيني.
واســتمراراً للجهــود المبذولــة لفتــح العالقــات مــع الجاليــات الفلســطينية فــي قــارة أمريــكا الجنوبيــة والتــي يعيــش فيهــا مــا يعــادل مليــون
فلســطيني مغتــرب ،قــام البنــك بافتتــاح مكتــب تمثيلــي جديــد فــي مدينــة ســانتياغو عاصمــة دولــة تشــيلي والتــي يقيــم بهــا مــا يعــادل
 500الــف فلســطيني مغتــرب.
كمــا تلعــب الوحــدة دوراً فــي المســؤولية اإلجتماعيــة بحيــث يتــم تقديــم الرعايــات والمشــاركة فــي الفعاليــات الخاصــة بالجاليــات
الفلســطينية للعمــل علــى اســتقطاب العمــاء وتعريفهــم بخدمــات البنــك ســواء فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة مــن خــال الرعايــة
والشــراكة للمؤتمــر الســنوي ألبنــاء رام اهلل ،أو أمريــكا الجنوبيــة مــن خــال رعايــة مؤتمــر تقاليــد فــي تشــيلي الــذي يضــم أكثــر مــن
 2000فلســطيني مغتــرب ،وفــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة رعايــة لليــوم العائلــي المفتــوح لمجلــس العمــل الفلســطيني ،كمــا يتــم
العمــل علــى رعايــة الثقافــة والفــن واألعمــال للمغتربيــن الفلســطينين فــي عــدة دول بحيــث يتــم تقديــم منــح دراســية للفلســطينين
فــي الشــتات ورعايــة بعثــات التبــادل الثقافــي وتشــجيع المغتربيــن الفلســطينين بالحضــور إلــى فلســطين ،كمــا يتــم العمــل علــى
تشــبيك رجــال األعمــال المغتربيــن مــع رجــال األعمــال داخــل البــاد والتحضيــر لرحــات عمــل إلــى داخــل فلســطين لتشــجيع االســتثمار.

33

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2017

34

اإلعترافات الدولية بالقيم والحداثة المصرفية لبنك فلسطين

جائزة افضل بنك في الشمول المالي عالمي ًا حسب تصنيف .The Banker

35

لالعالمية .Emeafinance
فمجل ةالما 
نتصني 
يالمسؤولي ةاإلجتماعية والشمول المالي،ضم 
يمجال 
طف 
قاألوس 
يالشر 
كف 
لبن 
 جائز ةأفض 

لالشركاتالفلسطينيةفيمجالعالقاتالمساهمينمنجمعيةعالقاتالمساهمين -الشرقاألوسط.
جائزةأفض 

جائزةأفضلرئيستنفيذيفيالشرقاألوسطحسبتصنيفمجلة .Emeafinance

لعالقاتمساهمينفيفلسطينمنجمعيةعالقاتالمساهمين -الشرقاألوسط.
لمسؤو 
جائز ةأفض 

جائزةأفضلبنكفيالشرقاألوسطحسبتصنيفمجلة .Emeafinance

 جائز ةالتميزكأفضلبنكفيفلسطينحسبتصنيفEUROMONEYالعالمية.

جائزةأفضلبنكفيفلسطين،ضمنتصنيفمجلة  .Asiamoney

 جائزةأفضلبنكفيفلسطينالمقدمةمنمجلةGlobal Financeالمصرفيةالعالمية.

لبنكفيفلسطينمنالمؤسسةالماليةالعالمية .CPI Financial/Banker ME
جائزةأفض 

يفلسطينفيمجالالتجار ةالدوليةالمقدمةمنمجلةGlobal Financeالمصرفيةالعالمية.
لبنكف 
جائز ةأفض 

إدراجبنكفلسطينضمنتصنيفCPI Financial 100باعتبارهواحدامنأكبر100بنكفيالشرقاألوسط.

لبنكفيفلسطينالمقدمةمنمجلة .The Banker
 جائزةأفض 

جائزةأفضلبنكفيفلسطينفيمجالالتجارةالدوليةالمقدمةمنمجلةGlobal Financeالمصرفيةالعالمية.

يفلسطين،ضمنتصنيفمجلةالمالالعالمية .Emeafinance
كف 
 جائز ةأفضلبن 

جائزة “البنك األفضل في فلسطين” من االتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
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إدارة تطوير األعمال والمنتجات

إدارة تطوير األعمال والمنتجات
أطلــق البنــك مــن خــال إدارة تطويــر المنتجــات ،بطاقــة أميالــي ،وهــي تعتبــر باكــورة تعــاون مــا بيــن البنــك
والملكيــة األردنيــة لجــذب العمــاء ومســاعدتهم علــى التخفيــف مــن تكاليــف الســفر إلــى الخــارج وفــق
التفاصيــل التاليــة:

 .2حساب اإلدخار الشهري “أنا وشطارتي”
“أنــا وشــطارتي” حســاب إدخــار جديــد صمــم خصيصـاً لتســهيل عمليــة اإلدخــار بطريقــة بســيطة ومشــجعة ،وهــو قائــم علــى أســاس تحديــد
مبلــغ معيــن يرغــب العميــل/ة بادخــاره خــال فتــرة مــن الزمــن ،ومــن ثــم تقســيم المبلــغ علــى دفعــات شــهرية بنــا ًء علــى الفتــرة الزمنيــة
التــي يختارونهــا .وفــي نهايــة الفتــرة ،يقــوم البنــك بمكافــأة العمــاء وتقديــم هدايــا قيمــة حســب مبلــغ اإلدخــار.

ميزات الحساب:

 .1بطاقة أميالي:

بطاقــة إئتمانيــة تصــدر بعالمــة تجاريــة مشــتركة بيــن بنــك فلســطين وشــركة الملكيــة األردنيــة للطيــران وتعطــي حامليهــا العديــد مــن
الميــزات ،منهــا:
• الحصــول علــى ميــل واحــد فــي الحســاب الخــاص بحامــل/ة البطاقــة فــي برنامــج المســافر الدائــم  Royal Plusمقابــل كل دوالر يتــم صرفــه
فــي عمليــات الشــراء مــن المتاجــر وعبــر االنترنــت محليـًا ودوليـاً
• إمكانيــة اســتبدال األميــال بتذاكــر ســفر أو بترفيــع درجــة الســفر علــى متــن طائــرات الملكيــة األردنيــة أو إحــدى شــركات الطيــران األعضــاء فــي
تحالف .oneworld
• الدخول إلى صاالت المطارات في الدول اإلقليمية وتطبيق .Buy1 Get 1
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• تعزيــز مبــدأ الشــمول المالــي بمــا يتناســب مــع اســتراتيجية البنــك فــي تقديــم خدمــات بنكيــة لكافــة شــرائح المجتمــع وتشــجيع المواطنيــن
علــى ثقافــة االدخــار ،بحيــث يســتطيع أي مواطــن/ة االشــتراك فــي الحســاب مجانـًا دون عمــوالت.
• المســاعدة علــى اإلدخــار وتســهيل الوصــول للهــدف المــراد منــه اإلدخــار لتعليــم األبنــاء أو إقامــة مشــروع خــاص أو أي خطــة مســتقبلية
لتنفيذهــا.
• الحصــول علــى هديــة ،وهــي عبــارة عــن ليــرات ذهــب أو كوبونــات شــراء يتــم تحديدهــا حســب قيمــة اإلدخــار والفتــرة الزمنيــة التــي يتــم
اختيارهــا.
• الدخول في السحب على جوائز حمالت توفير بنك فلسطين التي يطلقها البنك باستمرار.
• إرسال رسائل قصيرة  SMSلتنظيم عملية ادخار العمالء.
• إمكانية اإلشتراك في الحساب من خالل مجموعة تطبيق بنكي ليستطيع بذلك العمالء اإلشتراك دون الحاجة للحضور إلى الفرع.
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2017

111 117 149
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2017

وقــد عمــل البنــك علــى اإلســتثمار فــي الــكادر البشــري ،مــن خــال
التدريبــات وورشــات العمــل مــع الموظفيــن والعمــاء للتوعيــة
البنكيــة وأســاليب التســويق والتركيــز علــى مــدى أهميــة التســارع
ومواكبــة التطــور التكنولوجــي فــي البنــك ،وكيفيــة مالئمــة هــذه
الخدمــات لمختلــف احتياجــات العمــاء.

165

6

6

2016

تــم زيــادة وتطويــر أجهــزة الصــراف اآللــي لتناســب متطلبــات PCI
حيــث تــم التعاقــد مــع أطــراف محليــة ودوليــة بهــدف بنــاء شــراكات
تســارع فــي عمليــة التطويــر.
وعلــى مســتوى مــوازي ،تــم إطــاق خدمــة اإلنترنــت البنكــي
بحلتــه الجديــدة فــي عــام  ،2017بحيــث تــم إضافــة وظائــف جديــدة
وتســهيل عمليــة التســجيل الذاتــي وخدمــات التحويــل المختلفــة
وزيــادة الشــركات فــي عمليــات تســديد الفواتيــر ،فضــا عــن مرونــة
أعلــى فــي التحكــم بالحســاب والخدمــات البنكيــة .واســتمر التطويــر
فــي القنــوات اإللكترونيــة ،ليطلــق البنــك تطبيــق الموبايــل البنكــي
بنســخته الثانيــة ،بتطابــق مــع معظــم الوظائــف المتاحــة علــى
خدمــة اإلنترنــت البنكــي.

214 241

168 186

الصرافـات اآلليـة

2016

وأدخــل البنــك خدمــة  Cashbackعلــى ماكينــات نقــاط البيــع،
وهــى إحــدى الخدمــات الخاصــة بقبــول بطاقــات الخصــم الصــادرة
عنــه ،والخدمــة عبــارة عــن عمليــة بيــع مــع دفعــة نقديــة يدفعهــا
التاجــر إلــى حامــل البطاقــة حســب طلبــه.

بطاقات الخصم والمشتريات (باآلالف)

نقاط البيع اإللكترونية (باآلالف)

2015

تعــددت المشــاريع فــي البنــك علــى أكثــر مــن جانــب ،فقــد تــم إضافة
نســخ جديــدة مــن أجهــزة نقــاط البيــع علــى شــبكة التجــار وتوســيعها
وتطويــر علــى أجهــزة الصــراف اآللــي واألنظمــة واألجهــزة المشــغلة،
وتــم التعاقــد مــع أطــراف محليــة وعالميــة بهــدف بنــاء شــراكات
تســارع فــي عمليــة تطويــر مجــال التعامــل البنكــي اإللكترونــي.

2015

الخدمات اإللكترونية ونقاط البيع

2015

وشــهد العــام  2017نقلــة فــي مجــال إصــدار بطاقــات الخصــم ،حيــث
عمــل البنــك علــى اســتبدال بطاقــة فيــزا إلكتــرون ببطاقتــي الخصــم
والمشــتريات الكالســيكية والبالتينيــة ،وأصبحــت بطاقــات خصــم عالميــة
متعــددة الوظائــف ،تمنــح حامليهــا المرونــة فــي عمليــات الشــراء مــن
المتاجــر والتســوق والدفــع عبــر اإلنترنــت والســحب النقــدي مــن الصرافــات
اآلليــة محلي ـاً ودولي ـاً ،إضافــة إلــى تكنولوجيــا  Visa payWaveالتــي تعــد
خيــاراً جديــداً للدفــع باســتخدام البطاقــة ،وتقلــل مــن وقــت اإلنتظــار
عنــد الدفــع وتضفــي مرونــة عاليــة لمســتخدميها .وقــد تــم اعتمــاد ســتة
تصاميــم مختلفــة مســتوحاة مــن الهويــة الفلســطينية ،بحيــث يختــار
العمــاء التصميــم الــذي يرغبــون بــه لبطاقتهــم ،وتزامــن ذلــك مــع إطــاق
مشــروع اإلصــدار الفــوري للبطاقــات فــي الفــروع ،حيــث اســتثمر البنــك فــي
تجهيــز األنظمــة الالزمــة لطباعــة البطاقــة فوري ـًا فــي الفــرع عنــد طلبهــا
مــن العمــاء .ومــن هنــا ،أصبــح بمقــدور العمــاء اختيــار تصميــم البطاقــة
والرقــم الســري والخــروج ببطاقــة فاعلــة االســتخدام ومتعــددة الوظائــف
بمجــرد زيــارة واحــدة للفــرع ،تمنــح حاملهــا قــدرة شــرائية عاليــة ومرونــة
عنــد اســتخدامها فــي جميــع دول العالــم .أمــا مــن الناحيــة التقنيــة ،فقــد تم
توظيــف  Visa payWaveو MasterCard payPassكطــرق دفــع جديــدة
وخدمــة الحمايــة بالحقــل الثالثــي عنــد التســوق عبــر اإلنترنــت
 3D Secureعلى جميع بطاقات االئتمان.
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2014

اســتمر البنــك فــي تطويــر أدوات تكنولوجيــة لتقديــم خدمــات مصرفيــة
متميــزة ،تســاهم فــي التســهيل علــى العمــاء إجــراء معامالتهــم
المصرفيــة مــن أي مــكان وفــي كل االوقــات ،ليعكــس بذلــك ريادتــه
للتكنولوجيــا المصرفيــة فــي فلســطين ،حيــث عمــل علــى إطــاق منتجــات
جديــدة وقنــوات مبتكــرة فــي مجــال البطاقــات والخدمــات اإللكترونيــة.
إصدار البطاقات بتصاميم جديدة وبشكل فوري.

كمــا أضــاف البنــك منتجــات جديــدة مــن بطاقــات االئتمــان .وبالتعــاون
مــع شــركة فيــزا العالميــة ،حيــث أطلــق بطاقــة “،”Visa Signature
التــي تمنــح حامليهــا مزايــا وعروضــاً إضافيــة عنــد االســتخدام،
كالدخــول الغيــر محــدود إلــى صــاالت كبــار العمــاء فــي المطــارات
العالميــة وخدمــة المســاعد الشــخصي وعــروض اإلقامــة والتســوق
والرفاهيــة ،فضــ ً
ا عــن  % 1رصيــد مرتجــع لحامــل البطاقــة علــى
كل حركــة شــرائية .باالضافــة إلــى بطاقــة ماســتركارد تيتانيــوم
االئتمانيــة مــع ميــزات إضافيــة أيضــا ،كعــروض دخــول إلــى صــاالت
مطــارات وخصومــات فــي دول متعــددة.

2014

البطاقات

بطاقات حياة سهلة (باآلالف)

2014

المنتجات والخدمات المصرفية الحديثة

 Visa Signatureبميزات VIP

بطاقات االئتمان (باآلالف)
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إدارة التكنولوجيا وأنظمة المعلومات

إدارة التكنولوجيا وأنظمة المعلومات
اختــار بنــك فلســطين شــعار «الحداثــة المصرفيــة وجذورهــا القيــم» الســتراتيجيته خــال العــام الماضــي .وقــد ســاهمت دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات فــي
البنــك فــي رفــع منزلــة الحداثــة المصرفيــة علــى عــدة أصعــدة وكان مــن أبرزهــا:
تقديــم النســخة األولــى والثانيــة مــن الخدمــات المصرفيــة علــى تطبيــق المحمــول “بنكــي  ”1و”بنكــي  ”2ممــا كان لهــذا التطبيــق األثــر الكبيــر فــي
رفــع عــدد المشــتركين إلــى مــا يقــارب إلــى  100,000مشــترك عبــر التســجيل الذاتــي .لقــد مكــن هــذا التطبيــق المشــتركين مــن االطــاع علــى مجمــل
الخدمــات البنكيــة وتحويــل الدفعــات بســهولة ويســر بمــا فيهــا تحويــات األمــوال ودفــع الفواتيــر وشــحن أرصــدة الخلــوي وغيرهــا مــن الخدمــات.
واكب تطوير خدمات تطبيقات المحمول تحسين خدمات االنترنت البنكي ،كذلك ضمن منظومة شاملة من الخدمات المصرفية اإللكترونية.

ومن إنجازات العام  2017في مجال التكنولوجيا وأنظمة المعلومات:
• ترقية النظام البنكي لنسخة  5لمواكبة التطورات وليكون حجر األساس لعدة أنظمة تستلزم ترقية النظام.
• كما قام البنك بتطوير األنظمة لتطوير العمل في المقاصة اإللكترونية اإلسرائيلية.
• وفي عام  2017قام البنك بوضع حجر األساس لمركزية العمليات من أجل ما يلي:
 .1تخفيض التكاليف.
 .2تحسين الكفاءة والفاعلية.
 .3تفرغ الفروع للقيام بالتسويق وتحسين خدمة العمالء.
 .4أئتمة العمل والتقليل من العمل الورقي.
 .5توحيد إجراءات العمل.
ومما تتضمنه مركزية العمليات ما يلي:
 تدقيق عمليات فتح الحسابات. التجارة الدولية واإلعتمادات المستندية. الحواالت الصادرة والواردة وحواالت وزارة المالية وملفات الرواتب من الشركات. تنفيذ القروض. المقاصة الفلسطينية للشيكات الواردة والمرفوضة.• كما كان  2017هو عام تأسيس وحدة ( Business Intelligenceذكاء األعمال) لتمكين البنك من:
 إصدار التقارير والتحليالت. تطوير Dash Boardsإلظهار أداء األعمال والقنوات. البيانات المالية وتحليالتها. التنبؤ المسبق ومؤشرات األداء.• قامــت وحــدة التكنولوجيــا وأنظمــة المعلومــات باالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة لشــبكات المعلومــات عبــر الربــط بشــبكة األليــاف الضوئيــة
بالتعــاون مــع مــزودي هــذه الشــبكات (شــركة االتصــاالت الفلســطينية وشــركة كهربــاء القــدس) ،ممــا ســاهم فــي زيــادة الســعة والســرعة
لشــبكة االتصــال والمعلوماتيــة للبنــك وزيــادة القــدرة االســتيعابية والخطــوط الموازيــة فــي الفــروع والمكاتــب اإلقليميــة والصرافــات االليــة.
• لقــد اســتثمرت دائــرة التكنولوجيــا وأنظمــة المعلومــات فــي البنيــة التحتيــة الخاصــة بهــا عبــر زيــادة عــدد الخــوادم ووحــدات التخزيــن الرئيســية،
وهــو مــا زاد مــن القــدرة التخزينيــة للمعلومــات ،كمــا عمــل البنــك علــى تعزيــز أمــن المعلومــات وزيــادة الــدروع الواقيــة للمعلومــات وجــدران
الحمايــة باإلضافــة إلــى برامــج التوعيــة الداخليــة بأهميــة الحفــاظ علــى الخصوصيــة والســرية واتبــاع التعليمــات الوقائيــة ،ناهيــك عــن تحضيــر
النظــم الخاصــة بحمايــة الســرية والخصوصيــة فــي جميــع البطاقــات الصــادرة عــن البنــك.
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• كمــا قامــت إدارة تقنيــة المعلومــات بشــراء منظومــة دفاعيــة متكاملــة
مــن شــركة  Ciscoالعالميــة مــن أجــل حمايــة جميــع أنظمــة البنــك
وبياناتــه وزيــادة قــدرة البنــك علــى صــد الهجمــات اإللكترونيــة التــي
تــزداد هجماتهــا يومــاً بعــد يــوم .مــن األمثلــة علــى هــذه األنظمــة:
 .1اإلنتهــاء مــن جميــع المتطلبــات والتحضيــرات الالزمــة للحصــول علــي
الشــهادة العالميــة  )Payment Card Industry) PCIوذلــك تماشــياً مــع
متطلبــات شــركة فيــزا العالميــة لزيــادة األمــن والحمايــة لجميــع بطاقــات
الدفــع اإللكترونيــة لــكل مــن عمــاء البنــك.
 .2إضافــة جــدار حمايــة داخلــي إضافـ ً
ـة لجــدار الحمايــة الخارجــي لزيــادة
األمــن فــي حالــة ســقوط إحــدى الدفعــات الخارجيــة.
 .3إضافــة نظامــي حمايــة لنظــام المراســات اإللكترونيــة Exchange
 Mailing Systemأحدهــم مــن شــركة  Microsoftواآلخــر مــن شــركة
 Ciscoوذلــك لتعزيــز قــوة نظــام المرســات ومتانتــه بمــا يضمــن ســرية
وأمــن تناقــل المعلومــات.
 .4إضافــة نظــام حمايــة لتصفــح اإلنترنــت بشــكل آمــن وعلــى مســتوي
عالــي مــن الســرية وفلتــرة المواقــع المشــبوهة.
 .5إضافــة نظــام حمايــة مــن أجــل منــع االختــراق وصــد الهجمــات
اإللكترونيــة المحتملــة الحاليــة والمســتقبلية باســتخدام أقــوى البرامــج
العالميــة .Cisco Firepower

 .6إضافــة برنامــج حمايــة إضافــي ألجهــزة الموظفيــن باســتخدام Cisco
 AMP Clientباإلضافــة لبرنامــج الحمايــة مــن الفيروســات Kaspersky
وذلــك لصــد ومنــع البرمجيــات الخبيثــة مثــل .malware
 .7إضافــة نظــام التحكــم بالدخــول لجميــع نقــاط الشــبكة واألجهــزة
البنكيــة باســتخدام نظــام Cisco Access Control ISEوذلــك لضمــان
عــدم التســلل والدخــول لألشــخاص المصــرح لهــم بالدخــول فقــط.
 .8إضافــة نظــام حمايــة قائــم علــى تحليــل األحــداث التــي تحــدث علــي
جميــع األنظمــة والشــبكات وذلــك مــن أجــل التنبــؤ بالمخاطــر المســتقبلية
المحتملــة وتمكيــن البنــك مــن اإلســتعداد لصدهــا ومنعهــا قبــل حدوثهــا
مثــل.Zero Day Attacks
• االســتثمار عبــر شــراء نظــام رئيســي مــن أحــدث األنظمــة العالميــة
مــن شــركة  SPLUNKوذلــك مــن أجــل تجميــع جميــع األحــداث األمنيــة
 Security Logs & Eventsلجميــع أنظمــة الحمايــة العاملــة فــي البنــك
والمذكــورة أعــاه مــن أجــل الوصــول بشــكل آلــي وســريع ألي احتمــال
مــن وجــود خروقــات أمنيــة قــد تحــدث علــى جميــع أنظمــة البنــك.
• فحــص جهوزيــة الموقــع اإلحتياطــي ألهــم األنظمــة الرئيســية فــي
البنــك BANKS, Power Cards ATM, IBS & MBSحيــث تمــت العمليــة
بشــكل ناجــح ومتكامــل وبوقــت يتالئــم مــع متطلبــات كل مــن ســلطة
النقــد والتعليمــات البنكيــة بهــذا الخصــوص.
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إدارة التكنولوجيا وأنظمة المعلومات

التطوير المستمر للقنوات اإللكترونية:
• واكــب البنــك تطويــر مختلــف الوســائل التكنولوجيــة وخصوصــًا
خدمــات اإلنترنــت البنكــي وتطبيقــات المحمــول باإلضافــة إلــى
تســخير وســائل تكنولوجيــة أخــرى لتشــمل شــريحه أوســع مــن
العمــاء مــن خــال خدمــة USSDوالهاتــف الناطــق .IVR
• شــهد عــام  2017قفــزات نوعيــة فــي الخدمــات المقدمــة مــن خــال
تطبيــق “بنكــي” تــم تطويــر وتحديــث التطبيــق وإضافــة خدمــات
جديــدة مــن أبرزهــا إمكانيــة اإلشــتراك بحمــات التوفيــر وإضافــة
خدمــات التحويــل الخارجــي وإضافــة الكثيــر مــن مــزودي الخدمــات
لمنظومــة دفــع الفواتيــر.
• ســجل عــام  2017أرقام ـًا قياسـ ً
ـية فيمــا يتعلــق بعــدد المشــتركين،
حيــث وصــل عــدد المســتخدمين إلــى مــا يقــارب  100,000مشــترك،
بمعــدل زيــادة شــهري يقــارب  4000مشــترك جديــد .وشــهد التطبيــق
قفــزات نوعيــة مــن حيــث اإلســتخدام حيــث وصــل تقريبــا 30,000
مســتخدم شــهريًا!

وبشــكل عــام ،فــإن النســب تتــراوح مــا بيــن  % 15إلــى  % 70بحســب
نــوع الخدمــة مــع العلــم أن النســب فــي ازديــاد مــع زيــادة اســتخدام
التطبيــق.
• فــي العــام  2017تــم االســتثمار فــي منظومــة اإلنترنــت البنكــي
والموبايــل البنكــي الخــاص بالشــركات والمؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة ليخــدم احتياجاتهــم الخاصــة كشــركات.
• التطــور المســتمر بالخدمــات اإللكترونيــة يتبعــه بالضــرورة تطويــر
كامــل المنظومــة ومنهــا خدمــة العمــاء من خــال مركز اإلســتعالمات
فــي بنــك فلســطين .حيــث يشــهد المركــز تطــوراً مســتمراً مــن ناحيــة
البنيــة التحتيــة واألنظمــة الشــمولية التــي تســاعد موظفــي الخدمــة
بتقديــم خدمــات فوريــة ودقيقــة للعمــاء .حيــث قــام المركــز خــال
 2017باســتقبال مــا يقــارب نصــف مليــون مكالمــة .وتشــمل خدمــات
المركــز توفيــر خدمــة الهاتــف الناطــق لتقديــم جميــع الخدمــات
اإللكترونيــة مــن خــال الهاتــف باإلضافــة لخدمــات التبليــغ واإلشــعار
اآللــي.

• وفــي كثيــر مــن األحيــان يتــم اســتخدام الخدمــات البنكيــة مــن
خــال منظومــة اإلنترنــت البنكــي والموبايــل البنكــي بصــورة تطغــى
علــى الخدمــات المقدمــة مــن داخــل الفــرع .حيــث وصــل اســتخدام
بعــض الخدمــات إلــى حوالــي  % 70بالمقارنــة مــع مثيلتهــا فــي الفــرع
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المنشآت المتوسطة والمتناهية الصغر

تعزيـــز المحفظة االئتمانيـــة الخاصة
للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة
ضاعــف بنــك فلســطين خــال العــام  2017مــن جهــوده فــي تمويــل
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والمتناهيــة الصغــر ،وذلــك بهــدف
تعزيــز معــدل اإلنتــاج وتوظيــف أيــدٍ عاملــة ،والتخفيــف مــن حــدة
البطالــة فــي المجتمــع الفلســطيني ،وهــو مــا ســيحقق تنميــة
اقتصاديــة واجتماعيــة مســتدامة ،حيــث توفــر هــذه المنشــآت وظائــف
لنحــو  % 87مــن القــوى العاملــة فــي فلســطين.
تهــدف اســتراتيجية البنــك إلــى مســاعدة أصحــاب المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة فــي تطويــر أعمالهــم فــي كافــة األماكــن بمــا فــي ذلــك
المناطــق الريفيــة ،وتمكينهــم مــن الوصــول إلــى مصــادر التمويــل
مــن خــال طاقــم متخصــص لمتابعــة ســير العمــل فــي هــذه
المنشــآت ،وإيصــال الخدمــات المصرفيــة .ويقــوم الطاقــم بالمتابعــة
المســتمرة باإلضافــة تقديــم الخدمــات االستشــارية غيــر الماليــة
لضمــان اســتمرار النمــو وتلبيــة احتياجاتهــم المتنوعــة ،وهــو مــا زاد
مــن تطــور وتوســع ألمنشــآت.

45

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2017

اتفاقيات وشراكات
قــام البنــك بتوقيــع اتفاقيــة لتمويــل ذوي االحتياجــات الخاصــة بالتعــاون مــع وزارة العمــل لتقديــم التمويــل والدعــم الــازم وتحويلهــم مــن االعتماد
علــى المســاعدات إلــى اإلنتــاج حيــث تــم تخصيــص محفظــة بقيمــة  500ألــف دوالر بــدون عمــوالت أو فوائــد لتشــجيعهم علــى تطويــر مشــاريعهم.
كمــا وقــام البنــك بتوقيــع اتفاقيــة مــع اتحــاد الصناعــات لتمويــل المنشــآت بقيمــة  100مليــون دوالر ،والتــي تهــدف إلــى تعزيــز قطــاع الصناعــات
واإلنتــاج ،وتــم عقــد العديــد مــن ورشــات العمــل فــي كافــة المحافظــات ألصحــاب المشــاريع لتعريفهــم بالمنتجــات والخدمــات البنكيــة.

وخــال العــام  2017اســتمر بنــك فلســطين بتمويــل المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة انســجامًا مــع الخطــط التــي تــم وضعهــا
فــي األعــوام الســابقة وتــم تحقيــق نمــواً فــي محفظــة المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة بمقــدار  % 8والمشــاريع متناهيــة الصغــر
بمقــدار  .% 14واســتمر العمــل للوصــول إلــى الفئــات المهمشــة
وتوفيــر الخدمــات المصرفيــة فــي كافــة المناطــق مــن خــال
الطواقــم الميدانيــة.
وضمــن خطــة البنــك لتعزيــز الشــمول المالــي ،زاد البنــك مــن
نشــاطاته التوعويــة لعمالئــه ،حيــث عقــد عــدداً مــن ورشــات العمل
ألصحــاب وصاحبــات المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة لتعريفهــم
بالخدمــات المصرفيــة .وعــزز مــن قــدرة ســيدات األعمــال فــي
الحصــول علــى التمويــل ،حيــث بلغــت محفظــة القــروض بــدون
ضمانــات لســيدات األعمــال مليــون دوالر.

قطاع األفراد

38.10%
قطاع المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

قطاع الشركات

28.14%

17.10%
قطاع الحكومي

16.66%
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إدارة خدمات األفراد

حياتهم

فــي إطــار تنويــع الخدمــات المصرفيــة للعمــاء األفــراد
لــدى بنــك فلســطين ،أنشــأ البنــك دائــرة خدمــات األفــراد،
والتــي تعمــل علــى تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة
للعمــاء األفــراد والموظفيــن والعامليــن فــي القطاعيــن
العــام والخــاص ،واالهتمــام بمتطلباتهــم المصرفيــة ،مــن
التســهيالت والبطاقــات والخدمــات األخــرى ،عبــر التواصــل
المباشــر معهــم ،وتلبيــة احتياجاتهــم بطريقــة أكثــر فعاليــة،
فضــ ً
ا عــن تزويدهــم بآخــر الحمــات والعــروض المتميــزة
التــي يطلقهــا البنــك.
فــي بدايــة العــام قــام بنــك فلســطين بتفعيــل فريــق البيــع
المباشــر لألفــراد والــذي يضــم مجموعــة مــن الموظفيــن
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ذوي خبــرة وكفــاءة مهنيــة وقــدرة علــى تلبيــة احتياجــات
العمــاء األفــراد مــن ســلة منتجــات بنــك فلســطين المتنوعــة
والموجهــة لفئــة األفــراد وذلــك تكريســ ًا لرؤيــة بنــك
فلســطين فــي خلــق وتعزيــز العالقــات مــع العمــاء والمبنيــة
علــى الشــفافية ،وذلــك إيمانـ ًا مــن بنــك فلســطين بضــرورة
توفيــر الخصوصيــة واالهتمــام الالزميــن لشــريحة األفــراد،
حيــث يقــوم فريــق البيــع المباشــر بشــكل دوري بعمــل
دراســات للســوق ،لمعرفــة احتياجــات األفــراد مــن الخدمــات
ضمــن اســتراتيجية الفريــق والتــي تعتمــد علــى اســتقطاب
أكبــر عــدد ممكــن مــن العمــاء المؤهليــن للحصــول علــى
تســهيالت وخدمــات البنــك المتنوعــة.
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برنامج

تــم تخريــج الفــوج الثانــي مــن برنامــج فلســطينية إلدارة األعمــال
 ،Mini-MBAحيــث شــاركت  36ســيدة أعمــال مــن هــذا البرنامــج .وعقــد
التخريــج فــي  11كانــون الثانــي .وكان إجمالــي عــدد المســتفيدين مــن
هــذا البرنامــج  72مســتفيد/ة.
عملــت مؤسســة التمويــل الدوليــة علــى تقييــم برنامــج فلســطينية
إلدارة األعمــال  Mini-MBAلعــام  ،2016حيــث كانــت النتائــج كمــا هــي
واردة أدنــاه:
 37مشاركة من القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.
استطاعت السيدات مضاعفة إيراداتهن ودخلهن.
زاد عدد الموظفات والموظفين لدى السيدات بنسبة .% 28
تــم تســجيل مشــاريع الســيدات بشــكل رســمي لــدى الجهــات
ا لمختصــة .

إن اهتمـــام البنـــك بتحقيـــق الشـــمول المالي ينجـــم عن رغبتـــه الحقيقية فـــي إيصال
الخدمـــات والمفاهيـــم المصرفيـــة إلى كافة شـــرائح المجتمـــع وباألخص المـــرأة ،حيث
تظهر دراســـات محلية ودولية أن نســـبة السكان غير المشـــمولين بالخدمات المصرفية
تتعـــدى  ،% 50حيـــث أن هـــذه النســـبة أكبـــر لدى شـــريحة الســـيدات ،لذا أطلـــق البنك
برنامـــج فلســـطينية لتحقيق اســـتراتيجية جـــادة في الشـــمول المالي.

أهم مزايا برنامج فلسطينية:
خدمات إستشارية للتمويل الشخصي ولألعمال.
لقــاءات تعريفيــة حــول بعــض البرامــج الداعمــة وفــرص التشــبيك والتواصــل مــن ضمــن شــراكات البنــك المحليــة
والدوليــة الواســعة.
خــال عــام  ،2017كان معــدل تنزيــل وتحميــل وتنزيــل النمــاذج المتوفــرة علــى موقــع خدمــات تطويــر األعمــال إلــى
 19,700مــرة تحميل/تنزيــل.
وصــل اإلعجــاب علــى صفحــة التواصــل اإلجتماعــي الخاصــة بـــ فلســطينية علــى موقــع (فيــس بــوك) إلــى  71,154إعجــاب
بنســبة زيــادة  % 27مقارنــة بالعــام الماضــي.
برنامــج ومســابقة أفضــل خطــة عمــل (أنــا رياديــة) بالشــراكة مــع منتــدى ســيدات األعمــال ،يهــدف إلــى تشــجيع الســيدات
الرياديــات اللواتــي لديهــن أفــكار إلنشــاء مشــاريع أو الرغبــة فــي تطويــر مشــاريعهن القائمة.حيــث شــاركت  200ســيدة
فــي المرحلــة األولــى ،و 70ســيدة فــي المرحلــة الثانيــة والتــي عقــدت فــي نهايــة  ،2016وفــي بدايــة  ،2017كمــا وعقــدت
المرحلــة الثالثــة والتــي هــي عبــارة عــن خدمــات استشــارية فرديــة للســيدات المرشــحات والبالــغ عددهــم  35ســيدة.
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تحســين مهــارات إدارة األعمــال – حيــث تــم تدريبهــن علــى
التفــاوض ،و وضــع األســعار المناســبة ،واإلطــاع علــى مهــارات
التســويق الجيــدة.
كان للبرنامــج أثــر إيجابــي علــى موظفــات وموظفــي بنك فلســطين
الذيــن شــاركوا فــي البرنامج.
زارت مؤسســة التمويــل الدوليــة قطــاع غــزة للتعــرف علــى قصــص النجاح
الخاصــة بســيدات األعمــال وتــم زيــارة ســيدتين مــن اللواتــي شــاركن
فــي برنامــج فلســطينية إلدارة األعمــال  Mini-MBAلمعرفــة التقــدم
الــذي حصــل لهــن.

الخدمات اإلستشارية غير المالية
عدد المشاركات

عدد الورشات

الخدمة اإلستشارية المقدمة

1,721

84

36

14

102

19

Marketing Skills Workshop(MEPI and
)Nisaa FM

 (MEPI andورشة تدريب مهارات التسويق
)Nisaa FM

49

11

Self-Marketing & Promotion "Think
"Social Media Training

السوشال ميديا وتصميم األفكار والتسويق
الريادي

9

1

Introduction to PUM ServicesNetherland Senior Experts Workshop

ورشة تعريفية حول المساعدات الفنية
 لمجموعة الخبراء الهولندية للمنشآت PUMالفلسطينية والمتوسطة

64

5

92

10

Introduction to the Tamweeli
Program

ورشة عن مشروع تمويلي

43

3

One to one-Mentoring Service

خدمات استشارية فردية

13

13

Networking Opportunities

فرص التشبيك

131

6

2,260

166

Banking Literacy Program

ورشات التوعية المصرفية

The Mini-MBA Program

 Mini-MBAبرنامج فلسطينية إلدارة االعمال

) The ‘Entrepreneur of the Year’ programبرنامج ومسابقة أفضل خطة عمل (أنا ريادية

 Banking awareness session: Accounts,ورشة توعية مصرفية حول أنواع الحسابات
والبطاقات والتجارة اإللكترونية
cards, and E-Commerce

المجموع
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بعــد انتهــاء البرنامــج ،أصبــح بإمكان الســيدات اإلحتفاظ بالســجالت
الرقميــة الخاصــة بأعمالهــن ،إذ كان لــدى معظمهــن ســجالت لتقديــم
لمحــة فقــط عــن أعمالهــن.
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إتفاقيات مع الشركاء:
يفتخــر بنــك فلســطين بالشــراكات التــي يقــوم
بنســجها مــع الشــركاء ،باإلضافــة إلــى البحــث

المســتمر عــن شــركاء جــدد مــن أجــل توســيع
شــبكة العالقــات والفوائــد التــي يتــم توفيرهــا
للعمــاء والشــركاء

صندوق مشاريع المرأة العربية ()AWEF
فــي  29تشــرين األول  ،2017وقــع بنــك فلســطين اتفاقيــة تعــاون
مــع صنــدوق مشــاريع المــرأة العربيــة لمعالجــة القضايــا المتعلقــة
بعــدم حصــول الســيدات العامــات بأعمــال حــرة علــى الخدمــات
المصرفيــة .حيــث تــم عقــد أربــع مجموعــات مركــزة فــي مختلــف
المناطــق لمعرفــة احتياجــات الســيدات وكانــت القضيــة البــارزة فــي
هــذه اللقــاءات أن الســيدات غيــر قــادرات علــى تحصيــل دفعاتهــن
مــن العمــاء المحلييــن والدولييــن مــن خــال حســاباتهن الجاريــة.
لــذا قــام بنــك فلســطين بإيجــاد حــل مبدئــي لهــذه اإلشــكالية ،لكنــه
ســيقوم بتصميــم حلــول طويلــة األجــل لهــذه الفئــة مــن الســيدات.
كجــزء مــن االتفاقيــة ،كان مــن المقــرر أن يقــوم بنــك فلســطين
بعقــد سلســلة مــن ورشــات التوعيــة المصرفيــة ل  500ســيدة مــن
الســيدات المنتســبات لصنــدوق مشــاريع المــرأة العربيــة والجمعيــات
الشــريكة حيــث تمكنــا مــن إفــادة والوصــول إلــى  800ســيدة خــال
هــذه الورشــات.

مؤسسة كبيري الخبراء الهولنديين ()PUM
بالتعــاون مــع مؤسســة كبيــري الخبــراء الهولندييــن ،نظــم بنــك
فلســطين سلســلة مــن اللقــاءات التعريفيــة لتعريــف عمــاء البنــك
بالخدمــات التــي توفرهــا هــذه المؤسســة ألصحــاب وصاحبــات
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،حيــث تــم عقــد هــذه اللقــاءات
فــي كل مــن قطــاع غــزة ،رام اهلل ،نابلــس ،بيــت لحــم ،والخليــل
بحضــور  64مــن صاحبــات وأصحــاب المنشــآت الصغيــرة .وتــم إحالــة
بعــض مــن هــذه المنشــآت لهــذا البرنامــج مــن خــال موظفــي البنــك
لالســتفادة مــن هــذه الخدمــات.
علم ـاً بــأن مؤسســة  PUMهــي شــبكة مكونــة مــن  265ممثــل فــي
 70دولــة حــول العالــم ،يمكنهــم االتصــال بشــكل مباشــر بمتعهــدي
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المشــاريع ،ومنظمــات دعــم األعمــال التجاريــة والشــركاء علــى
الصعيــد المحلــي .ويعملــون مــع  3,200شــخص مــن كبــار الخبــراء
الذيــن يشــاركون فــي تــداول معرفتهــم علــى أســاس االتصــال
المباشــر إمــا عــن طريــق البعثــات االستشــارية المتكــررة علــى
المــدى القصيــر علــى أرض العمــل ،أو مــن خــال أنشــطة التدريــب
عبــر اإلنترنــت.

جامعة بيرزيت
تــم التعــاون مــع جامعــة بيرزيــت مــن أجــل االســتفادة مــن خدمــات
مقدمــة مــن ملتقــي األعمــال .B-Hub

راديو نساء أف أم
قــام بنــك فلســطين باختيــار  50ســيدة رياديــة لالســتفادة مــن
الورشــات العمــل التــي عقدتهــا راديــو نســاء أف أم ومبــادرة الشــراكة
الشــرق األوســطية ( )MEPIحــول مهــارات التســويق .وتضمنــت
االتفاقيــة أيضــًا توفيــر تدريــب لخريجــات برنامــج فلســطينية
إلدارة االعمــال  Mini-MBAحــول مهــارات التحــدث أمــام الجمهــور
والمقابــات اإلذاعيــة للتســويق منتجاتهــن وشــخصياتهن.

برنامج تمويلي – مبادرة الشرق األوسط لالستثمار
قــام بنــك فلســطين بعقــد سلســلة مــن اللقــاءات التعريفيــة لعمــاء البنــك
حــول برنامــج تمويلــي لمســاعدتهم فــي اإلســتفادة مــن هــذه البرامــج،
حيــث تــم إحالــة بعــض الســيدات مــن قبــل موظفــي البنــك لالســتفادة مــن
الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه المؤسســة.
مــع العلــم أن برامــج مبــادرة الشــرق األوســط لالســتثمار ومتخصصــة
بدعــم القطــاع الخــاص الفلســطيني مــن خــال تقديــم الدعــم الفنــي
للمشــاريع اإلقتصاديــة .يتمثــل الدعــم الفنــي فــي تقديــم اإلستشــارات
لقطــاع األعمــال لتمكينهــم مــن فهــم األداء المالــي لمشــاريعهم عــن
طريــق إعــداد القوائــم الماليــة واســتخدام نظــام مالــي محاســبي ،إضافــة
لتقديــم أيــة مشــورة فنيــة أخــرى يحتاجهــا المشــروع فــي المجــال اإلداري
أو غيرهــا مــن المجــاالت.

مشــاركات بنــك فلســطين وتقديــم عــروض التجربــة فــي
مناســبات محليــة ودوليــة
قــدم بنــك فلســطين ورقــة عمــل فــي النــدوة الخاصــة بالرياديــات
الفلســطينيات حيــث تــم تنظيــم هــذه الدعــوة مــن قبــل مؤسســة شــيري
بليــر لدعــم المــرأة ومنظمــة شــباب الغــد ومؤسســة الشــرق األدنــى
الدوليــة.
شــارك بنــك فلســطين كمتحــدث بالحلقــة الدراســية التــي نظمتهــا هيئــة
األمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة حــول الفــرص
المتســاوية لمشــاركة النســاء فــي القطــاع الخــاص بقطــاع غــزة.
شارك بنك فلسطين بالتحالف العالمي للبنوك الملتزمة بالقيم.
شــارك بنــك فلســطين كمتحــدث فــي المؤتمــر المصرفــي الفلســطيني
الدولــي بعنــوان تمكيــن المــرأة مصرفي ـاً .حيــث تمحــورت الجلســة الثالثــة
حــول دور البنــوك فــي تمكيــن المــرأة مصرفي ـ ًا (تجــارب محليــة وإقليميــة
ودوليــة).

اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية
لمســاعدة الســيدات قــام بنــك فلســطين بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع
اتحــاد الغــرف التجاريــة الصناعيــة الزراعيــة الفلســطينية لتســهيل
تســجيل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر فــي
الغــرف التجاريــة مــن خــال عمــل ورشــات عمــل وبرامــج مشــتركة.
حيــث تضمنــت االتفاقيــة ،تســجيل الســيدات صاحبــات األعمــال
مــن خــال تغطيــة رســوم اإلنتســاب ألول مــرة مــن قبــل البنــك
لتشــجيعهن علــى االنتقــال مــن القطــاع غيــر منظــم إلــى القطــاع
المنظــم.

52

إدارة الموارد البشرية والتدريب

الصحة أول في البنك األول
ضمــن اســتراتيجية البنــك التــى وضعهــا للعــام  2017حتــى العــام  ،2020التزمــت إدارة المــوارد البشــرية بجــذب الخريجيــن مــن
الكفــاءات والحفــاظ عليهــم ،عبــر تطويــر أدائهــم ومنحهــم دورات تدريبيــة وتحفيزهــم ومكافأتهــم تقديــراً لمســاهمتهم فــي
تحقيــق أهــداف البنــك اإلســتراتيجية للقيــام باألعمــال المصرفيــة بكفــاءة ونشــاط لبنــاء قاعــدة مســتمرة مــن التعاقــب الوظيفــي.
وقــد بلــغ عــدد الموظفيــن فــي بنــك فلســطين  1705موظــف وموظفــة نهايــة عــام  2017مقارنــة ب  1652فــي نهايــة العــام
 ,2016بزيــادة مقدارهــا  53موظــف وموظفــة .حيــث تــم اختيارهــم مــن كال الجنســين حســب األنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا
مــع المحافظــة علــى اســتمرارية تعييــن اإلنــاث ،حيــث زادت النســبة مــن  % 35.9العــام الماضــي إلــى  % 37.64عــام  2017بنســبة
زيــادة تقــارب .% 2
كمــا اســتمر البنــك بتوظيــف األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة ،تكريس ـاً لرؤيتــه بتوظيــف مــا نســبته  % 6مــن الموظفيــن
مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ،فــي مبــادرة منــه بإعطائهــم فــرص مســاوية لبقيــة أفــراد المجتمــع ،باإلضافــة إلــى إيمــان البنــك
بقدراتهــم ومؤهالتهــم التــي تمكنهــم مــن إتمــام عملهــم علــى أكمــل وجــه.

• عدد الموظفين ومؤهالتهم
يمتلــك بنــك فلســطين شــبكة موظفيــن يتمتعــون بالكفــاءة والمؤهــات العلميــة الجيــدة التــي تخولهــم للقيــام بأعمالهــم علــى
أحســن وجــه واالرتقــاء بالبنــك وبالخدمــة المقدمــة للعمــاء.

كــرس البنــك هــذا الشــعار عبــر العديــد مــن مبادراتــه المختلفــة فــي هــذا المجــال ،حيــث اعتمــد البنــك هــذا
الشــعار للعــام  ،2017وركــز علــى بنــاء أجســام صحيــة ولياقــة بدنيــة للموظفيــن والموظفــات مــن خــال
إطــاق حمــات لتعزيــز هــذا النهــج مــن بينهــا؛
 .1مسابقة الخاسر األكبر
كمــا قدمــت دائــرة المــوارد البشــرية مجموعــة متكاملــة مكونــة مــن برامــج تحفيزيــة للموظفيــن لتطويــر بيئــة العمــل الداخليــة منهــا
البرامــج الصحيــة ،حيــث تــم عمــل مســابقة للموظفيــن باســم “الخاســر األكبــر” لتحفيــز الراغبيــن منهــم بتخفيــف وزنهــم ليكــون وزن ـاً
مثاليــاً مقابــل مكافــأة ماليــة للرابــح تتــراوح مــا بيــن  3000 – 1000دوالر.
 .2غذاء صحي يعني جسم سليم
تعزيــزاً لــدوره فــي تشــجيع الموظفيــن علــى تنــاول الغــذاء
الصحــي ،قــدم البنــك خــال فتــرة مــن الزمــن مجموعــة مــن
الفواكــه الموســمية بشــكل يومــي ويقــوم البنــك بإيصالهــا
إلــى جميــع الموظفيــن فــي مكاتبهــم وفــي مختلــف الفــروع
والمكاتــب واإلدارات عنــد بــدء الــدوام صباحــاً.
 .3التأمين الصحي لجميع الموظفين وعائالتهم
تنفيــذاً لتعليمــات النظــام الداخلــي للبنــك ،فقــد اســتمر
البنــك فــي توفيــر تأميــن صحــي مجانــي لجميــع الموظفيــن
والموظفــات وعائالتهــم.
 .4المساهمة في األندية الرياضية
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مؤهالت الموظفين:

قــام البنــك بالمســاهمة فــي النــوادي الرياضيــة بنســبة  % 50مما
ســاعد علــى تســويق سياســة البنــك تجــاه موظفيــه فــي الخــارج،
وبذلــك يكــون بنــك فلســطين هــو االختيــار األول للباحثيــن عــن
وظيفــة مــن ذوي الكفــاءات.
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التدريب
يوفــر بنــك فلســطين بيئــة مثاليــة لدعــم الموظفيــن وتشــجيعهم علــى اإلنجــاز والعمــل ،حيــث يعــدُ
البنــك خطـ ً
ـة ســنوية لبرنامــج تدريبــي متكامــل مبنــي علــى احتياجــات موظفيــه وتطويــر الــكادر البشــري،
وتشــجيعه علــى المشــاركة المســتمرة فــي المؤتمــرات والفعاليــات واألنشــطة الكتســاب الخبــرة وديناميكية
األداء الفعــال .كمــا يراعــي البنــك توفيــر بيئــة مناســبة للموظفيــن تســاعدهم علــى اإلبــداع واالبتــكار .حيث
أعطــى البنــك جانــب اإلبــداع أهميــة كبيــرة واســتثمر فيهــا مــن أجــل االرتقــاء بقــدرات المــوارد البشــرية بمــا
يتناســب مــع النمــو المطــرد فــي منتجاتــه وخدماتــه وقنواتــه عبــر سلســلة مــن الــدورات والبرامــج التدريبيــة
المتخصصــة.
ويســاهم التدريــب لــدى بنــك فلســطين فــي دعــم اإلنجــازات وتعزيزهــا ألســرة البنــك ،عبــر ربــط البرنامــج
التدريبــي بواقــع الممارســة الوظيفيــة .أمــا بخصــوص البرامــج التــي تــم تنفيذهــا خــال العــام  ،2017فقــد
نظــم البنــك  265برنامج ـًا ودورة تدريبيــة مخصصــة ،واســتفاد منهــا  3,655موظف ـًا وموظفـ ً
ـة فــي كافــة
دوائــر وفــروع البنــك ،كمــا يلــي:

في مجاالت الرقابة والتدقيق واالمتثال
والمخاطر ،نفذ البنك  27برنامجاً تدريبي ًا،
ً
وموظفة ،في حين
بمشاركة  286موظفًا
شكلت هذه البرامج ما نسبته  % 13.9من
إجمالي النشاطات التدريبية.

في مجاالت تكنولوجيا المعلومات والهندسة
والخدمات اللوجستية والمشتريات ،نفذ
البنك  32برنامج ًا تدريبي ًا ،وبمشاركة
ً
وموظفة ،وقد شكلت هذه
 215موظف ًا
البرامج نسبة  % 16.4من إجمالي النشاطات
التدريبية.

في مجاالت التمويل واالئتمان المصرفي،
نفذ البنك  19برنامج ًا تدريبياً ،وبمشاركة
ً
وموظفة ،وقد شكلت هذه
 173موظفًا
البرامج ما نسبته  % 9.8من إجمالي
النشاطات التدريبية.

في مجاالت المهارات اإلدارية والسلوكية
وإعداد وتأهيل الموظفين الجدد والحاليين
والموارد البشرية ،نفذ البنك  62برنامجاً
تدريبي ًا وورشة عمل ،وبمشاركة 856
موظفاً
ً
وموظفة ،شكلت ما نسبته % 32
من إجمالي النشاطات التدريبية.

في مجال المسؤولية االجتماعية ،ساهم
البنك في عقد التدريب التعاوني للجامعات
الفلسطينية ،إذ نفذ البنك خالل العام 2017
دورتين من برنامج بنكي لجامعتين حيث
ً
طالبة وطالباً من الملتحقين في
استفاد منها 57
المستوى الثالث والرابع في كلية التجارة بشعبها
الثالثة المحاسبة واالقتصاد وإدارة األعمال.

في مجال التدريب ،على رأس العمل سواء
داخل البنك أو في بنوك خارجية دولية،
نفذ البنك خالل العام  70 ،2017فعالية
منها  47فعالية داخل البنك و 23فعالية
خارج البنك وقد استفاد من البرنامج 1154
موظفاً
ً
وموظفة ،شكلت ما نسبته % 27
من إجمالي النشاطات التدريبية.
في مجاالت التوظيف واالستثمار والمحاسبة
والعمليات المصرفية الداخلية والخارجية،
نفذ البنك  53برنامجاً تدريبياً ،بمشاركة
 914موظفاً
ً
وموظفة وقد شكلت هذه
البرامج ما نسبته  % 27من إجمالي
النشاطات التدريبية.
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موظف
وموظفة
56

إدارة الموارد البشرية والتدريب

مؤشرات إجمالي النشاط التدريبي لعامي 2017 ،2016

العام

عدد الفعاليات
(دورات تدريبية  +ورش عمل)

عدد المشاركين

المصاريف الفعلية للتدريب بالدوالر

2016

251

3623

482,383

2017

265

3655

494,398

التدريب الدولي
مكان االنعقاد

التدريب على رأس العمل
عدد الموظفين المستفيدين

عدد الدورات التدريبية

مركز تدريب بنك فلسطين

تركيا

الموظفين المستفيدين

دبي

()1711

نيويورك
قبرص
كندا

العدد

النسبة إلى إجمالي التدريب

التدريب الداخلي

110

% 41.5

1924

% 112.50

التدريب المحلي

37

% 14

215

% 12.56

التدريب الدولي

17

% 6.5

39

% 2.3

التدريب التأهيلي
(التأهيل المصرفي -الشهادات
المهنية والدبلوم -التدريب عن بعد)

29

% 11

266

% 15.6

برامج التدريب على رأس العمل
(داخلية)

47

% 18

1081

% 63

برامج تدريب على راس العمل
(دولية)

23

%9

73

4.2%

التدريب التعاوني

2

0

57

0

3655

% 210.16

المجموع

265

اليابان

النسبة إلى إجمالي قوة العمل

العدد

% 100.00

1154

39

17

تركيا

ً
سادسا :التدريب التعاوني مع الجامعات (المسؤولية
االجتماعية)
عدد الدورات
2

التدريب التأهيلي (التأهيل المصرفي -الشهادات المهنية
والدبلوم  -التدريب عن بعد)
عدد الدورات التدريبية

المانيا

سويسرا

عمان

الدورات التدريبية
الفعاليات التدريبية

70

ألمانيا

إجمالي النشاط التدريبي للعام 2017

عدد الدورات

عدد الطالب المشاركين

الجامعات المستفيدة

عدد الموظفين المستفيدين

عدد الطالب المشاركين
57

الجامعات المستفيدة
جامعة األزهر – غزة
جامعة فلسطين – غزة

الجهة المنظمة
المعهد المصرفي الفلسطيني

29

266

Bloomberg
”International Finance “IFC
مركز تدريب بنك فلسطين

كان متوسط نصيب الموظف الواحد من التدريب خالل العام  2017عدد  2.10برنامج تدريبي تقريباً
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دائرة إدارة المشاريع والجودة

عملــت دائــرة إدارة المشــاريع والجــودة فــي بنــك فلســطين علــى تطويــر وتطبيــق نظــم ذات مواصفــات عالميــة
إلدارة المشــاريع االســتراتيجية داخــل البنــك بهــدف تعزيــز الكفــاءة واإلنتاجيــة وإنجــاز المشــاريع الكبــرى الخاصــة
بتطويــر األداء فــي مجــاالت لهــا عالقــة بالخدمــات البنكيــة والبنــى التحتيــة والمعلوماتيــة وإدارة المــوارد ،باإلضافــة
إلــى إعــادة هندســة العمليــات فــي كافــة المجــاالت.

ويتلخص نطاق العمل الخاص بدائرة إدارة المشاريع والجودة كما يلي:
بناء وتطوير نظام إدارة المشاريع في البنك
متابعة المشاريع والخطة اإلستراتيجية للبنك
متابعة تنفيذ وإدارة المشاريع في البنك
دعم الدوائر وتقديم المشورة والتوجيه
بناء وتحديث قاعدة بيانات المشاريع
هندسة العمليات وتطوير إجراءات العمل في البنك
مراقبة جودة الخدمات والمرافق لضمان خدمة أفضل للعمالء
فــي العــام  2017تــم إنجــاز وإحــراز تقــدم فــي العديــد مــن المشــاريع اإلســتراتيجية والتشــغيلية فــي البنــك،
باإلضافــة إلــى العديــد مــن التدخــات لتحليــل عمليــات معينــة وإعــادة تصميمهــا وهندســتها .كمــا تنوعــت المشــاريع
المنجــزة ومتقدمــة اإلنجــاز لتتضمــن مــا يزيــد عــن  15مشــروعًا متكامـ ً
ا ،والعشــرات مــن عمليــات التطويــر الخاصــة
بتحســين كفــاءة عمليــات محــددة فــي البنــك مــن خــال تطبيــق أدوات وأســاليب إدارة المشــاريع عليهــا مــن تخطيــط،
وتنســيق وضمــان التكامــل مــا بيــن الجهــود والمشــاريع المختلفــة فــي البنــك ،والتأكــد مــن مشــاركة كافــة األطــراف
المعنيــة ،باإلضافــة إلــى مراقبــة التنفيــذ وقيــاس األداء وعمليــة إغــاق المشــاريع ،الــخ.
وعلــى صعيــد مراقبــة وضبــط جــودة خدمــة العمــاء ،فقــد تــم إعتمــاد نمــاذج تقييــم الفــروع  360درجــة وجــودة
البيانــات ،ومراقبــة وتقييــم القنــوات اإللكترونيــة ذات العالقــة بخدمــة العمــاء .كمــا عملــت دائــرة إدارة المشــاريع
والجــودة فــي البنــك علــى إعــداد وتطويــر إجــراءات العمــل والنمــاذج ،بهــدف ضمــان وجــود إجــراءات عمــل ونمــاذج
قياســية فعالــة فــي البنــك لكافــة الوظائــف ،وقــد تــم هيكلــة اإلجــراءات ضمــن ثــاث مســارات أساســية ،وهــي؛
إجــراءات الفــروع ،إجــراءات الدوائــر ،النمــاذج القياســية.
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المسؤولية اإلجتماعية واإلستدامة

التعليم والشباب واإلبداع
يعتبـــر قطـــاع التعليم والشـــباب واإلبـــداع مـــن المقومات الرئيســـية
لتطـــور الـــدول ،وتعزيـــز حضورهـــا العلمي حـــول العالـــم .ومن هذا
المنطلـــق ،أبـــدى بنـــك فلســـطين اهتمامـــاً واضحـــاً بالتعليـــم ودعم
الشـــباب وابداعاتهم ليكون لهـــذا الجانب الحصة األكبر من مســـاهمات
البنك ،حيـــث عمل البنك على دعم إبداعات الشـــباب وتشـــجيعهم على
فكـــرة اإلبتـــكار والتطويـــر والريـــادة وزيـــادة المعرفة عبـــر تزويدهم
بالمعلومات وتشـــجيعهم علـــى اإلبـــداع والتفكير ومواكبـــة التطورات
الحديثة حـــول العالم.
وقـــد كان لهـــذه المســـاهمات أثرهـــا الواضح فـــي فتح آفـــاق جديدة،
وتعزيـــز مســـيرة التعليـــم للشـــباب الفلســـطيني بكافة مســـتوياتها،
ليكونـــوا بنـــاة فاعليـــن وقادرين علـــى تحمـــل المســـؤولية للنهوض
بمجتمعنا في المجـــاالت اإلقتصاديـــة واالجتماعية والثقافيـــة والفنية.
ومـــن أهـــم المشـــاريع التعليمية للعـــام :2017

المسؤولية االجتماعية واإلستدامة للعام 2017
مسؤوليتنا ..اإلستثمار في مجتمعنا
واصل بنك فلســـطين تقديم إســـهاماته واســـتثماراته المجتمعية عبر تعزيز عطائـــه تجاه المشـــاريع التنموية في مختلف
قطاعاتهـــا في فلســـطين وخارجها تماشـــيًا مع مجموعة مـــن القيـــم واألخالقيات التـــي انتهجها البنك في دعم الشـــمول
المالـــي وفـــي تحمـــل مســـؤولياته المجتمعية .ونظـــراً للحاجـــات المتزايـــدة للمجتمع ،ورغبـــة البنك في دعـــم المزيد من
المشـــاريع التنمويـــة في فلســـطين ،فقد اســـتمر البنك في تخصيص مـــا يقارب  % 5من أرباحه الســـنوية لدعم مشـــاريع
وأنشطة المســـؤولية اإلجتماعية في شـــتى المجاالت.
وتتركز مســـاهمات البنك الســـنوية في قطاعـــات مختلفة منها؛ التعليم والشـــباب واإلبـــداع ،والرياضـــة ،والصحة والبيئة،
والثقافة والفنون ،والتنمية والشـــؤون االقتصادية وعالقات المغتربين ،والمســـاعي اإلنســـانية ،إضافة إلـــى تمكين المرأة.
كمـــا عمل البنك على تشـــجيع موظفيه علـــى العمل التطوعي ،مـــن خالل المشـــاريع التنموية والمبادرات اإلنســـانية التي
يقودها مع المؤسســـات الشريكة.

االستمرار في تنفيذ برنامج “زمالة”
وهـــو برنامـــج أطلقه البنك للمســـاهمة فـــي تطوير التعليـــم وخبرات
الكوادر البشـــرية في الجامعات الفلســـطينية بجميـــع تخصصاتها عبر
ابتعاثهـــم في زيارات مهنيـــة وتدريبية إلى الخارج لرفع مســـتوى األداء
وتطويـــر الخبـــرات واإلســـتفادة التجارب فـــي مختلف المجـــاالت حول
العالـــم وتحقيق توجهـــات عملية لـــدى الطالب النخراطهم في ســـوق
العمـــل وتلبيـــة االحتياجـــات المطلوبـــة من الكفـــاءات البشـــرية .وقد
اســـتفاد من البرنامج حتـــى العام الماضي  140باحثـــ ًا وأكاديمي ًا من 13
جامعة فلســـطينية،وفـــي تخصصات مختلفـــة منها العلوم اإلنســـانية
واالقتصـــاد واآلداب وغيرهـــا .هذا وقد تـــم انعقاد مؤتمـــر زمالة األول
مطلـــع العام  2017والـــذي ناقش قصص النجاح التـــي حققها البرنامج
والرؤية المســـتقبلية تجاه تطوير البرنامج للنهوض بمســـتوى التعليم
العالـــي ليتوافق مع ســـوق العمل في فلســـطين.

ومـــن الرعايات األخـــرى في مجـــال التعليم
والشـــباب واإلبداع
 .1اســـتمرار تقديم التبـــرع لمؤسســـة الرئيس محمود عبـــاس التي
تقوم بتقديم منح دراســـية للطلبـــة المتفوقين فـــي الثانوية العامة
في مخيمات الفلســـطينيين فـــي لبنان.
 .2ضمـــن مشـــروع ترميـــم وصيانة المـــدارس الحكوميـــة في قطاع
غـــزة وبالتعاون مع صنـــدوق األمم المتحـــدة االنمائي ،تـــم االحتفال
بانتهـــاء أعمـــال الصيانة في خمســـة مـــدارس حكومية.
 .3دعـــم مشـــروع إيد بإيـــد لجمعية أصدقـــاء جامعة بيرزيـــت ،والذي
يهـــدف إلى إنتاج أعمال يدوية تســـوق للقطاع الخاص الفلســـطيني،
والتـــي تســـاهم في خلـــق مصدر مالـــي مســـاعد للطلبة مـــن ذوي
الدخـــل المحدود.
 .4دعم مؤسســـة  ،Gaza Sky Geeksوهي مســـرعة وحاضنة أعمال
رائـــدة ومســـاحة عمل مشـــتركة ومركـــز تعليمـــي تكنولوجي يقوم
بتحضيـــر المطوريـــن ورياديـــي األعمـــال في غـــزة للمنافســـة على
مســـتوى عالمـــي .هـــذا وقد قـــدم البنك دعمـــه ألكاديميـــة البرمجة
ضمـــن شـــراكته مـــع المؤسســـة ،حيث تـــم بنـــاء األكاديميـــة لدعم
األنشـــطة اإلبداعية للشـــباب الفلســـطيني فـــي القطـــاع ،وتدريبهم
وتطويـــر إمكانياتهم ،وتعزيـــز أفكارهـــم لتكون واقع ًا ملموســـاً.
 .5تبـــرع البنك لمشـــروع تأثيث كامـــل لحضانة مؤسســـة دار الطفل
العربـــي في مدينـــة القدس.
 .6بتمويـــل مـــن اإلتحـــاد األوروبي وبمســـاهمة من بنك فلســـطين،
تنفيذ مؤسســـة فيصل الحســـيني لبرنامج التطوير الشـــامل في 15
مدرســـة في القـــدس ،والذي يهدف للمســـاهمة في ضمـــان أن يتمتع
أبنـــاء القدس الشـــرقية بتعليم ذو مســـتوى عـــال ،قـــادر على خلق
مجتمـــع ديمقراطـــي ،يحترم التعدديـــة والمســـاواة الجندرية وحقوق
اإلنســـان ،ويتخذ أفراده قراراتهـــم بنا ًء على البحـــث العلمي ،ويكونوا
قادرين على المنافســـة عالميـــاً في العلوم والفنون ،وعلى اســـتخدام
وتطويـــر تكنولوجيا حديثة.
 .7اســـتمرار التبرع لمؤسســـة إنجاز فلســـطين ،وهي مؤسسة تهدف
إلـــى تعزيـــز الفـــرص االقتصادية للشـــباب الفلســـطيني عن طريق
تقديم سلســـلة دورات تعليميـــة إقتصادية ذات طابـــع عملي ينفذها
متطوعون ومتطوعات مـــن القطاع الخاص في المـــدارس والجامعات
في كافة المناطـــق الجغرافية.

جائزة أفضل برنامج مسؤولية
اجتماعية في الشرق األوسط
لعام  2017من مؤسسة
EMEA Finance
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ومـــن الرعايات األخرى فـــي مجال الصحة
والبيئة:
 .1االســـتمرار فـــي تقديم الدعم لمؤسســـة النداء الفلســـطيني
الموحـــد للعـــام الثانـــي وذلـــك بعـــد افتتـــاح غرفتـــي عمليـــات
متخصصـــة لجراحـــة الوجـــه والفكيـــن والجمجمـــة فـــي مجمع
فلســـطين الطبي.
 .2ضمن الشـــراكة مـــع مؤسســـة المقاصد الخيرية االســـامية،
دعم البنـــك لحفل انجـــاز  1000عمليـــة قلب مفتـــوح لألطفال
 .3التبـــرع لمتطوعـــي الهـــال األحمر الفلســـطيني فـــي بلدية
ا لعيز ر ية .
 .4اســـتمرار تبـــرع البنك لمركـــز بيتنـــا التابع لجمعيـــة أصدقاء
المريـــض الخيرية.
 .5رعايـــة بعثـــة طبية تزور فلســـطين ســـنوي ًا إلجـــراء عمليات
للمرضـــى جنبـــ ًا إلى حنـــب مع أطبـــاء فلســـطينيين في شـــتى
المجـــاالت الطبية ،وذلـــك ضمن اتفاقية البنك مـــع اتحاد أبناء رام
اهلل – أمريكا.

غزة | جيل األمل وحب فلسطين

الرياضة
تســـهم الرياضة بشـــكل كبير فـــي تعزيز الصـــورة الحضاريـــة للمجتمع
الفلســـطيني فـــي مختلـــف دول العالـــم ،باعتبارهـــا لغـــة مشـــتركة بين
الشـــعوب ،ومن هـــذا المنطلق ،قـــام البنك بتقديـــم دعمـــه ورعايته لهذا
القطـــاع بما يشـــمل النـــوادي والبطوالت الرياضيـــة ،والمباريـــات الدولية.
ومن أهـــم المشـــاريع الرياضية للعـــام: 2017

رعاية بنك فلسطين للكرة النسوية
اهتـــم بنك فلســـطين برعاية الكرة النســـوية ،مـــن بينها رعايـــة مباريات
تصفيـــات المجموعـــة الثالثة من كأس آســـيا للســـيدات ورعاية مشـــاركة
المنتخب األول للكرة النســـوية الفلســـطينية بدورة األلعاب اآلســـيوية في
عشـــق أباد /تركمنســـتان إضافة إلى رعاية مشـــاركة فريق فتيات القدس
تحـــت ســـن  12عامـــًا فـــي بطولـــة كأس النرويـــج وغيرها .وتأتـــي هذه
المبادرات انســـجاماً مع سياســـة البنك بتعزيز مشـــاركة المرأة الفلسطينية
ودعمها فـــي مختلف مجـــاالت الحياة.
ومن الرعايات األخرى في مجال الرياضة:
 .1االستمرار في دعم أنشطة نادي هالل القدس
 .2استمرار دعم البنك لنادي غزة الرياضي
 .3رعاية ماراثون فلسطين الخامس بمشاركة ما يقارب ال  6000عداء

واصـــل البنك فـــي العام  2017مســـاهماته الكبيرة فـــي دعم القطاع
الصحـــي والحفاظ علـــى البيئـــة ،حيث أنهما يشـــكالن قطاعـــًا هامًا
ومســـتداماً لحيـــاة المواطنيـــن وقـــدرة المجتمـــع في الحفـــاظ على
الســـامة الصحيـــة تحقيقـــاً لمجتمـــع خـــال مـــن األمراض تســـوده
الممارســـات الصحية ،وكان مـــن الواجب طوعاً أن يســـاهم البنك في
دعمهـــا لما يشـــكل ذلك مـــن فائدة كبيـــرة على المـــدى البعيد وعلى
المســـتوى الوطني .ومـــن أهم المشـــاريع الصحية للعـــام :2017

التوعيـــة الصحية تحت عنوان «تحكم بالســـكر
قبل مـــا يتحكم فيك»
أطلـــق البنك ومؤسســـة جـــذور لإلنماء الصحـــي واالجتماعـــي حملة
إعالميـــة كبيرة علـــى مســـتوى الوطن للتوعيـــة للحد مـــن اإلصابة
بالســـكري ،وتهـــدف الحملة للوقايـــة منه عبر المســـاهمة في تطوير
األدوات الخاصـــة بالتوعية الصحية على المســـتوى الوطني ،خصوصًا
إذا مـــا عرفنـــا أن ما نســـبته  % 10من الشـــعب الفلســـطيني مصاب
بالســـكري ،وهو المســـبب الرابـــع للوفيات بيـــن الفلســـطينيين بعد
أمراض القلب الوعائية والســـرطان وأمراض الدمـــاغ الوعائية .وجرى
إطـــاق الحملـــة خالل مؤتمـــر صحفي تـــم تنظيمه في مقـــر البنك.
وشـــملت الحملـــة تنظيم فعاليـــات توعوية فـــي بعض فـــروع البنك
إضافة إلى الوســـائل االعالميـــة المختلفة.

 .6التبرع لمركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان
 .7التبرع لمستشفى المقاصد
 .8رعاية حفل خيري لشبكة مستشفيات القدس الشرقية

الثقافة والفنون
تلعـــب الثقافـــة الحصـــة األكبر فـــي نهضـــة المجتمـــع وتطوره
ودفـــع عجلته نحـــو الرقي في شـــتى المجاالت العلميـــة والفكرية
واألدبيـــة .فهي إحـــدى مقومات الهويـــة الفلســـطينية وجزء من
مهمـــة الحفـــاظ على ميـــراث أجدادنا .ولـــذا ،ارتأى البنـــك تعزيز
ودعـــم النشـــاطات والحركـــة الثقافية فـــي فلســـطين عبر دعم
العديد من الرعايـــات لمختلـــف الفعاليات الثقافيـــة والمهرجانات
والمعـــارض التي تجســـد هويتنا وتضيء ذاكرتنـــا ،باإلضافة إلى
تكريـــم مبدعينا ومبتكرينا وشـــعرائنا.
ومن أهم المشاريع الثقافية للعام :2017

دعم المتحف الفلسطيني:
ضمـــن شـــراكة البنك مـــع المتحف الفلســـطيني ،تـــم تقديم دعم
لمعـــرض «تحيا القـــدس» بمشـــاركة  47فنانـــًا محليـــاً ودولياً ،من
خـــال مجموعـــة خاصة مـــن اإلنتاجـــات واألعمـــال الفنيـــة والمواد
الصوتيـــة والبصريـــة ،حيـــث هـــدف المعـــرض إلى تفعيـــل حراك
ثقافـــي فني حـــول مدينة القـــدس .وارتكـــز المعرض علـــى أربعة
مقاطـــع ،حيـــث تنـــاول المقطـــع األول انبعـــاث العولمـــة وآثارهـــا
وقيودهـــا في مدينـــة القدس .أمـــا المقطـــع ال ّثاني فشـــمل عرضًا
أعمال فنية فلســـطينية وعربيـــة وعالمية أنتجت خصيصًا
لمجموعة
ٍ
لعرضهـــا في حدائق المتحـــف .وهدف المقطع الثالث إلى دعم ســـبع
مؤسســـات مقدســـية مدنية مجتمعية ،مهمشـــة ومهددة لمساعدتها
فـــي تحقيـــق احتياجاتهـــا .أمـــا المقطع الرابـــع واألخير فقـــد ارتكز
علـــى إنتـــاج المعرفة من خـــال إصدار كتالـــوج يضم جـــزءاً خاصًا
تنـــاول حياة بعض أهم الشـــخصيات المقدســـية .إضافـــة إلى ذلك،
فقد شـــمل المعـــرض تنظيـــم فعاليات عديـــدة من ضمنهـــا األيام
المفتوحـــة وورشـــات فنية مخصصـــة لألطفال والعائـــات وغيرها.

ومـــن الرعايات األخـــرى في مجـــال الثقافة
والفنون:
 .1االســـتمرار بتقديـــم الدعـــم لمعهـــد إدوارد ســـعيد الوطنـــي
للموســـيقى ،وذلـــك برعايـــة العديـــد مـــن العـــروض الثقافيـــة
والموســـيقية مـــن ضمنهـــا عروضـــاً الوركســـترا المعهـــد والجوقة
السويســـرية هارمونيا فوســـيس فـــي كل من جامعـــة بيرزيت في
رام اهلل وكنيســـة الدومنيكان فـــي القدس ومهرجـــان ليالي الميالد
ومهرجـــان البحـــر والحرية.
 .2رعايـــة مهرجـــان فلســـطين لألدب لعـــام  ،2017والـــذي يتضمن
عروض ًا تخـــص الحيـــاة الثقافية في فلســـطين.
 .3اســـتمرار دعم البنـــك لمركز يبوس الثقافـــي ،ويعتبر هذه الدعم
اســـتثماراً ثقافيـــ ًا يهـــدف لبنـــاء وترســـيخ الثقافة في قلـــب مدينة
القـــدس لتعزيز مســـتوى الحضـــور الثقافـــي العربي وتجـــذره في
المدينة المقدســـة
 .4استمرار المساهمة في أنشطة فرقة الفنون الشعبية
 .5ضمـــن برنامج التبـــادل الثقافـــي والتعليمي بالشـــراكة مع اتحاد
أبنـــاء رام اهلل – أمريـــكا ،قدوم وفد اكاديميين مـــن الواليات المتحدة
إلىفلسطين.
 .6بالشـــراكة مـــع كليـــة دار الكلمـــة الجامعيـــة للفنـــون والثقافة،
اســـتمرار رعاية كل من جائزتي اســـماعيل شـــموط للفن التشكيلي
وكريمة عبـــود للتصويـــر الفوتوغرافي.

 .4دعم البنك لنادي النصر الرياضي
 .5رعاية مشـــاركة وفد شـــبابي لنادي دالســـال في القدس في مســـابقة
 FISEC 2017الرياضيـــة في ايطاليا
 .6رعاية فعاليات سباق «قمر تحت البحر»  2017في مدينة أريحا

الصحة والبيئة
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التنميـــة والشـــؤون االقتصاديـــة وعالقـــات
ا لمغتر بيـــن

 .3رعايـــة مؤتمر المغتربين ضمـــن اتفاقية البنك مع اتحـــاد أبناء رام
اهلل – أمريكا.

تتشـــعب الجوانـــب التنمويـــة في فلســـطين لتشـــكل خططًا لمشـــاريع
تســـاهم في تعزيز النمو ،والتخفيـــف من حدة البطالة .أمـــا خارج الوطن،
فقـــد طالـــت يد البنك لتشـــمل تقديـــم دعـــم للفعاليات التي تســـتقطب
فلســـطينيين مغتربين ومســـتثمرين في العالـــم العربي ايضـــًا ،إلحداث
نقلـــة نوعية على صعيد تطويـــر االقتصاد والمشـــاريع األخرى ،ومن أهم
مشـــاريع التنمية والشـــؤون االقتصادية وعالقات المغتربين للعام :2017

 .4اســـتمرار رعاية الحفـــل الخيـــري «المقلوبة» في تشـــيلي ،والذي
يذهـــب جزء مـــن ريعه لدعم مشـــاريع ومبادرات تخـــص األطفال في
فلسطين .

مشروع البيارة
واصـــل بنـــك فلســـطين تنفيـــذ مشـــروع «حدائق البيـــارة» ،فـــي جميع
المحافظـــات الفلســـطينية ليوفـــر مكانـــًا آمنـــاً لألطفـــال يتـــاءم مـــع
احتياجاتهم الترفيهية وصحتهم البدنية ،بمســـاهمة مؤسســـات شـــريكة
فـــي داخـــل الوطـــن وخارجـــه ،منها مؤسســـة التعـــاون ومؤسســـة منى
وباســـم حشـــمه ،حيث تم تشـــييد  30بيارة حتـــى االن فـــي  11محافظة
فلســـطينية .وقد تم تنظيـــم العديد مـــن الفعاليات الترفيهيـــة لألطفال
في عـــدد من البيـــارات.
ومـــن الرعايات األخرى في مجـــال التنمية والشـــؤون االقتصادية وعالقات
المغتربين
 .1اســـتمرار التبـــرع لمعهد أبحـــاث السياســـات اإلقتصادية الفلســـطيني
ماس ،حيـــث تعمل فـــي مجال التنميـــة االقتصاديـــة وتعزيز المشـــاركة
العامة فـــي صياغة القـــرارات والسياســـات االقتصاديـــة واالجتماعية في
فلسطين .
 .2تقديـــم الرعايـــة لبرنامـــج “ اعـــرف تراثك“ والذي شـــمل زيـــارة ضم
 30شـــاب وشـــابة من ســـبعة دول مـــن حول العالـــم ضمن الشـــراكة مع
مؤسســـة األراضي المقدســـة المســـيحية المسكونية

 .5رعايـــة مؤتمـــر ديـــوان الموظفيـــن بعنـــوان «المؤتمـــر الدولـــي
المشـــترك  2017حـــول االدارة العامـــة تحـــت الضغط» والـــذي عقده
ديـــوان الموظفيـــن العام والرابطـــة الدولية لمـــدارس ومعاهد االدارة
 IASIAوشـــبكة الشرق األوسط وشـــمال إفريقيا لبحوث اإلدارة العامة
MENAPAR
 .6استمرار دعم مؤسسة الدراسات الفلسطينية
 .7التبرع لمركز بيتنا للمسنين التابع لمؤسسة كاريتاس القدس

المساعي االنسانية
فـــي المجـــاالت اإلنســـانية ،اســـتمر البنك فـــي تقديم المســـاهمات
اإلنســـانية داخـــل الوطـــن وخارجـــه ،ليتبنى عـــدة برامج ومشـــاريع
وشـــراكات مـــع جمعيات خيريـــة ومؤسســـات مجتمعية تكفـــل األيتام
واألطفـــال وذوي االحتياجات الخاصة ومســـاعدة الحـــاالت االجتماعية.
ومن أهم مشـــاريع المســـاعي االنســـانية للعـــام :2017
رعاية برنامج «وجد» لكفالة أيتام الحرب األخيرة على غزة
قـــدم البنـــك رعايتـــه لبرنامج «وجـــد» الذي صمـــم لمســـاعدة أيتام
الحـــرب األخيرة عام  2014علـــى قطاع غزة ،والذي يهـــدف إلى تقديم
الرعاية الشـــاملة والمســـتدامة لنحو  2,128من األطفال األيتام الذين
فقدوا أحـــد الوالدين أو العائلـــة بأكملها نتيجة العـــدوان على القطاع.

نابلس | فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
وتشـــمل المجـــاالت التي يغطيهـــا المشـــروع؛ التعليم والصحـــة والتدريب
والتأهيـــل ،وغيرها .حيث تقوم مؤسســـة التعاون بتنفيذ المشـــروع بدعم
من صنـــدوق قطـــر للتنمية ومســـاهمة بنك فلســـطين وصنـــدوق الحاج
هاشـــم عطا الشـــوا للوقف الخيري.

ومـــن الرعايـــات األخـــرى فـــي مجال المســـاعي
ا إل نسا نية
 .1تنظيـــم مجموعة مـــن اإلفطـــارات الرمضانية لأليتام فـــي مختلف مدن
الضفة وغزة
 .2االســـتمرار فـــي الشـــراكة الخيريـــة مع جمعيـــة عطاء فلســـطين التي
تقـــدم خدمـــات إنســـانية وإغاثية في مختلـــف محافظـــات الوطن.

تمكين المرأة
شـــكل االهتمام بالمرأة الفلســـطينية اســـتراتيجية هامة من اهتمام البنك
ونشـــاطاته التي هدفـــت لتشـــجيعها على المشـــاركة الفاعلة فـــي الحياة
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة بقطاعاتها المختلف .ففض ً
ال عـــن إطالق برامج
مصرفية ومالية تســـاعدها على الدخـــول في معترك الحيـــاة اإلقتصادية،
قام البنـــك بتنفيذ حمالت لتوعيتهـــا بمختلف المجـــاالت الثقافية والصحية
واالجتماعيـــة وغيرهـــا ،والـــذي انعكـــس إيجابـــ ًا علـــى المجتمـــع بكافة
قطاعاتـــه .ويـــرى البنك بأن تطـــور المجتمعـــات يأتي عبر تمكيـــن المرأة

وإتاحـــة المجـــال لـــدور أكبر للنســـاء للمشـــاركة في مختلـــف مجاالت
الحياة االجتماعيـــة واالقتصادية.
ومن أهم مشاريع تمكين المرأة للعام :2017

إطـــاق حملـــة أكتوبـــر للكشـــف المبكـــر عـــن
ســـرطان الثـــدي
برعاية بنك فلســـطين وبرنامج فلســـطينية ،انطلقت حملـــة التوعية
العربيـــة الموحـــدة للكشـــف المبكر عن ســـرطان الثدي بعنـــوان «انت
بتكملينـــا ...افحصي وطمنينا» بالشـــراكة مع مركز دنيا ألورام النســـاء
وبرنامـــج العـــون واألمـــل لرعايـــة مرضى الســـرطان والتي شـــملت
اطـــاق الحملة فـــي مدينـــة نابلـــس والمشـــاركة في ماراثـــون غزة
الخـــاص بالحملـــة ،إضافة إلـــى رعاية ســـباق اليوم الوردي النســـائي
للعام الثانـــي على التوالـــي ،وذلك دعمـــ ًا للجهود التوعويـــة لمكافحة
مرض ســـرطان الثدي ،وضمن فعاليات شـــهر أكتوبـــر التوعوي بمرض
ســـرطان الثـــدي .فض ً
ال عـــن المشـــاركة في عشـــاء أكتوبـــر الوردي
الخيـــري في مدينـــة غزة.

ومن الرعايات األخرى في مجال تمكين المرأة
إعـــادة تأهيل حديقة خاصـــة ألطفال الحضانة وتجهيزهـــا لتوفير بيئة
آمنـــة ومريحة لألطفال بالشـــراكة مع جمعية ســـيدات أريحا الخيرية.

بنك فلســـطين عضـــو في الميثـــاق العالمي لألمـــم المتحدة الـــذي يعتبر مبـــادرة من مبـــادرات األمم المتحدة لتشـــجيع
الشـــركات فـــي جميع أنحـــاء العالم على اعتمـــاد سياســـات مبنية على نهج االســـتدامة والمســـؤولية االجتماعيـــة وتلتزم
الشـــركات بتقديـــم تقارير عن مـــدى االلتزام فـــي تنفيذ هذه السياســـات.
حديقة
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مجموعة بنك فلسطين
البنك اإلسالمي العربي

البنك اإلسالمي العربي
مســاهمة عامــة ,وباشــر نشــاطه المصرفــي مطلــع العــام  ,1996ويقــوم بممارســة األعمــال المصرفيــة وأعمــال االســتثمار وفق ـًا
ألحــكام الشــريعة اإلســامية مــن خــال المركــز الرئيســي بمدينــة البيــرة وفروعــه المنتشــرة فــي فلســطين والبالغــة ثمانيــة عشــر
فرع ـاً ومكتب ـ ًا ,وال يوجــد للبنــك أيــة فــروع خــارج فلســطين ,كمــا وال يوجــد للبنــك أي شــركات تابعــة حتــى 31/12/2017م.

الرؤية:
ترســيخ وتعميــق العمــل بالنظــام المصرفــي اإلســامي كخيــار أول ,والقيــام بــدور فعــال فــي النهــوض باالقتصــاد الفلســطيني
وتحقيــق مبــدأ التكافــل ومراعــاة األهــداف االجتماعيــة اإلســامية ,وتقديــم حلــول وخدمــات مصرفيــة إســامية عصريــة وذات جــودة
عاليــة ومنافســة.

األهداف االستراتيجية:
• الحفاظ على الهوية المصرفية االسالمية والتاكيد عليها.
• التوسع في الشبكة المصرفية.
• استمرار التميز في البرامج والخدمات.
• تعزيز تمويالت االفراد.
• تعزيز دور البنك في المسؤولية المجتمعية.

البند /نسبة النمو

أداء البنك:
يبيــن الجــدول أدنــاه توضيح ـاً ألداء البنــك اإلســامي العربــي خــال  5ســنوات ,ويتبيــن أن حجــم البنــك نمــا خــال الفتــرة المذكــورة
بشــكل ملحــوظ بكافــة بنــوده الرئيســية ,إذ ارتفعــت موجوداتــه بمــا يقــارب  666مليــون دوالر ( ,)% 178وارتفعــت التمويالت المباشــرة
لديــه بمــا يقــارب  389مليــون دوالر ( ,)% 226وودائــع العمــاء بمــا يقــارب  483مليــون دوالر ( ,)% 157كمــا حقــق البنــك أرباحـاً صافيــة
بقيمــة  6.4مليــون دوالر خــال العــام .2017
واصــل البنــك العمــل علــى رفــع نســبة النمــو خــال العــام وكانــت أولــى نتائجهــا بــإن نمــى البنــك خــال العــام  2017فــي جانــب
الموجــودات بنســبة  % 31وفــي جانــب التمويــات المباشــرة بنســبة  % 30و  % 27لودائــع العمــاء ،وكانــت النتائــج كمــا يلــي :
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يســعى البنــك لتعظيــم حصتــه الســوقية والوصــول إلــى أفضــل نتائــج لمؤشــرات األداء،
بالرغــم مــن أن مــا يشــهده الواقــع الفلســطيني علــى مختلــف الصعــد االقتصاديــة
والسياســية واالجتماعيــة مــن تحديــات ,إال أن البنــك اإلســامي العربــي حقــق أفضــل
النتائــج التنافســية حيــث كانــت موجــودات البنــك األكثــر نمــواً بيــن البنــوك المحليــة
للعــام  ،2017ويتضــح هــذا مــن خــال البيانــات التــي توضــح نمــواً فــي الحصــة الســوقية
للبنــك مــن موجــودات وتمويــات وودائــع العمــاء فــي القطــاع المصرفــي الفلســطيني,
حيــث نمــت حصتــه الســوقية مــن الموجــودات مــن  % 5.6نهايــة العــام  2016إلــى % 6.6
نهايــة العــام  ,2017كمــا ونمــت حصتــه الســوقية فــي التمويــات المباشــرة مــن % 6.3
نهايــة العــام  2016إلــى  % 7نهايــة العــام  ,2017ونمــت حصتــه مــن ودائــع العمــاء مــن
 % 5.9نهايــة العــام  2016إلــى  % 6.6نهايــة العــام  ,2017وإذا مــا تمــت مقارنــة نســب النمــو
بيــن البنــك اإلســامي العربــي والقطــاع المصرفــي الفلســطيني خــال العــام  2017فــي
البنــود ســابقة الذكــر يظهــر بــإن موجــودات البنــك كانــت نســبة نموهــا فــي العــام 2017
أكثــر مــن الضعــف حيــث كانــت النســبة  % 31بينمــا بلغــت الزيــادة فــي موجــودات القطــاع
المصرفــي , % 11األمــر الــذي يظهــر تميــز أداء البنــك مــن جهــة وفرصتــه للنمــو والتطــور
مــن جهــة آخــرى والجــدول التالــي يوضــح ذلــك:

2015

2016

2017

2013

الموجودات

470

562

651

794

1,041

التمويالت
المباشرة

191

247

311

430

561

ودائع العمالء

372

435

520

624

791

صافي األرباح

3.5

4.1

5.2

6.2

6.4
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2014

الموجودات

التمويالت المباشرة

ودائع العمالء

القطاع المصرفي الفلسطيني

% 11

%17

%13
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%31

%30

%27

الجوائز
إســتطاع البنــك خــال العاميــن  2017- 2016تحقيــق العديــد مــن الجوائــز وكان
أهمهــا:
 - 1جائــزة أفضــل بنــك إســامي فــي فلســطين حســب مجلــة Islamic Finance” News – IFN
« المختصــة بتقييم البنوك اإلســامية – 2017
 - 2جائــزة البنــك األقــوى فــي فلســطين حســب تصنيــف اتحــاد المصــارف العربيــة مــن
حيــث المســاهمة فــي تطويــر الرفــاه االجتماعــي والمســؤولية االجتماعيــة – 2017
 - 3جائزة افضل بنك اسالمي في فلسطين حسب تصنيف مجلة
Global Finance - 2016
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شركة الوساطة لألوراق المالية
هــي شــركة تابعــة لبنــك فلســطين البنــك الوطنــي األول واألكثــر انتشــاراً فــي فلســطين وهــي بذلــك تجمــع بيــن حداثــة التقنيــات المســتخدمة
وعراقــة المؤسســة الماليــة .تأسســت الشــركة فــي فلســطين فــي عــام  2005بــرأس مــال قــدره  3,560,000دوالر أمريكــي حيــث يمتلــك بنــك
فلســطين مــا نســبته  % 87مــن رأس المــال .وقــد باشــرت الشــركة أعمالهــا فــي بدايــة العــام  2007بعــد حصولهــا علــى عضويــة بورصــة فلســطين
وهــي حاصلــة علــى ترخيــص هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية للقيــام بــكل مــن الخدمــات التاليــة:

• وسيط لحساب الغير
• مستشــار مالــي “ وهــي رخصــة ممارســة اعمــال و نشــاطات مستشــار
مالــي إلدارة المحافــظ االســتثمارية للمســتثمرين “
• أمين اصدار
• مدير اصدار
وباإلضافــة إلــى عملهــا الرئيســي فــي الوســاطة الماليــة للمســتثمرين
فــي بورصــة فلســطين ،توفــر الشــركة التــداول لمســتثمريها فــي عــدد
مــن البورصــات اإلقليميــة المختــارة بمــا فيهــا بورصــة عمــان وبورصــة
مصــر وســوق دبــي المالــي وســوق أبــو ظبــي لــأوراق الماليــة.
تهــدف شــركة الوســاطة إلــى أن تظــل كعادتهــا المؤسســة الماليــة
االســتثمارية الرائــدة محليــًا والمتميــزة إقليميــًا ،باالضافــة إالــى
التزامهــا بنجــاح مســتثمريها وتوفيــر كل مــا يحتاجونــه ممــا جعلهــا فــي
طليعــة شــركات الوســاطة الماليــة مــن ناحيــة النمــو منــذ نشــأتها ،حيــث
تتميــز الشــركة بمواردهــا المتنوعــة  ،و ذلــك مــن خــال:
• كادر مهني مسئول وعلى درجة عالية من الكفاءة و التدريب.
• اســتخدام و توظيــف أفضــل وأحــدث تقنيــات التــداول المتوفــرة
اقليميــًا و عالميــًا.
• توفير المعلومة الالزمة بدقة و في الوقت المناسب للمستثمرين.
• الحفــاظ علــى مبــادئ الســرية التامــة فــي التعامــل مــع بيانــات
المســتثمرين وتداوالتهــم.
ال يقتصــر عمــل الوســاطة علــى ثــاث مواقــع فقــط -عبــر فروعهــا
فــي كل مــن رام اهلل ،غــزة و خانيونــس– بــل وتســتفيد الشــركة مــن
شــبكة فــروع مجموعــة بنــك فلســطين “الشــركة األم و البنــك األكثــر
انتشــارا فــي فلســطين” للوصــول إلــى معظــم المناطــق الحضريــة
والريفيــة فــي فلســطين ،و ايضــًا عبــر برنامــج التــداول االلكترونــي
الخــاص ببورصــة فلســطين.
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2017
حفاظ ـاً علــى مكانتهــا فــي طليعــة شــركات الوســاطه ,قــام مجلــس اإلدارة
برفــع رأس مــال الشــركة الــى  5مليــون دوالر لتوســيع خدماتهــا وتمكيــن
الشــركة مــن الحصــول علــى التراخيــص لزيــادة اعمالهــا عبــر حصولهــا علــى
رخصــة إدارة المحافــظ وإدارة األصــول ممــا ســوف يزيــد مــن قــدرة الشــركة
علــى تقديــم خدمــات إضافيــة .كمــا وتعمــل شــركة الوســاطة جاهــدة علــى
توظيــف أحــدث التقنيــات لتوفيــر المنتجــات االســتثمارية الجديــدة تلبيــة
الحتياجــات الجمهــور فــي الســوق الفلســطيني ،بشــكل محتــرف ،يضمــن
تزويد عمالئها بالصفقات األكثر أمنُا بأسرع طريقة ممكنة.
منتجــات متميــزة جديــدة  -مــن هــذا المنطلــق أطلقــت شــركة الوســاطة
مشــروعا جديــدا يهــدف إلــى تقديــم خدمــات الوســاطة فــي عــدة اســواق
اقليميــة وعالميــة جديــدة  -Multi Markets-منهــا اســواق الواليــات المتحــدة
األمريكيــة الرئيســية ،باإلضافــة الــى دول اقليميــة و بأســعار وتكنولوجيــا
تنافســية ،و هــذه الخطــوة ســتعطي قيمــة مضافــة مهمــة جــداً فــي اتجــاه
فتــح ابــواب و فــرص جديــدة للمســتثمرين.
تجــدر االشــارة الــى انــه وفــي هــذا الســياق تــم المضــي قدمــا بتنفيــذ
المرحلــة التجريبــة -لهــذا المشــروع والــذي ســيصل بمراحلــه النهائيــةقريبــا ،إلــى اتاحــة الفرصــة للعميــل للتــداول بقاعــدة عريضــة جــدا مــن
المنتجــات بمــا فيهــا منتجــات غيــر متوفــرة بســهولة للتــداول اآلمــن فــي
الوقــت الحالــي “للمســتثمر “ ،بشــكل ســهل وســريع و بأســعار رمزيــة جــداً،
و ســتكون هــذه نقلــة نوعيــة للوســاطة ســتميزها بشــكل كبيــر عــن باقــي
الشــركات العاملــة فــي قطــاع األوراق الماليــة الفلســطيني.
أفضــل وســيط فــي فلســطين  -حصلــت شــركة الوســاطة لــأوراق الماليــة
علــى جائــزة افضــل وســيط فــي فلســطين للعــام  ، 2017ضمــن جوائــز
الشــرق األوســط المصرفيــة  2017الخاصــة بمؤسســة EMEA Finance
العالميــة والتــي تمثــل انجــاز كبيــر يســلط الضــوء علــى حقيقــة وجــود
ســوق لالســتثمار و مؤسســات عاليــة المســتوى تعمــل لتمثيــل فلســطين
فــي الخــارج بصــورة مشــرقة ،هــذا ومــن الجديــر بالذكــر أنهــا ليســت المــرة
األولــى لشــركة الوســاطة لحصولهــا علــى هــذه الجائــزة المهمــة ،فقــد
حصلــت عليهــا بالفعــل لعــدة مــرات علــى التوالــي مــن قبــل ،وايضـَا حصلــت
فــي الســابق علــى جوائــز اخــرى عديــدة وســتظل تتطلــع قدمـًا إلــى مواصلــة
اســتحقاق هــذه الجوائــز.

المســتثمرين الجــدد  -حافظــت شــركة الوســاطة للســنة الحاديــة عشــر
علــى التوالــي ،منــذ تأسيســها  ،علــى المركــز األول بين شــركات الوســاطة
الفلســطينية مــن حيــث اإلســتحواذ علــى المســتثمرين الجــدد عبــر فتــح
عــدد  1044حســاب جديــد خــال عــام .2017
حجــم و قيــم التــداول  -بلــغ حجــم التــداول عــن طريــق شــركة الوســاطة
فــي بورصــة فلســطين واالســواق االقليميــة للعــام  2017مــا يقــرب مــن
 588مليــون ســهم ،وبقيمــة تــداول بحــدود  180مليــون دوالر امريكــي.
فــي حيــن ارتفعــت القيمــة الســوقية لألســهم تحــت ســيطرة الشــركة الــى
مــا يزيــد عــن  535مليــون دوالر فــي عــام  2017مقارنــة بقيمــة 510
مليــون دوالر نهايــة  ،2016اي بنســبة زيــادة تقــارب .% 5
برنامــج متميــز لتنميــة المــوارد البشــرية – مــن أفضــل االســتثمارات لــدى
الوســاطة هــو اســتثمارها الدائــم و المميــز فــي الــكادر المهنــي الخــاص
بهــا ،و ذلــك فــي ســبيل الحفــاظ علــى مكانتهــا التــي نافســت و حصلــت
عليهــا كأفضــل وســيط فــي فلســطين  ،كان مــن الضــروري االســتمرار
بالتركيــز علــى دعــم التنميــة المهنيــة واالكاديميــة لموظفيهــا وذلــك عبــر
إلحاقهــم بأفضــل برامــج مهنيــة واكاديميــة دوليــة معتمــدة و مطلوبــة من
قبــل هيئــة ســوق راس المــال الفلســطينية .ولهــذا الســبب نجــد ان معظم
موظفيهــا منخرطــون فــي برامــج دراســية مهنيــة واكاديميــة متنوعــة،
وذلــك بالتنســيق مــع مركــز “ CISIالمعهــد المعتمــد لــأوراق الماليــة
واالســتثمار” ومقــره  UKلنــدن الكتســاب الخبــرات الدوليــة فــي األســواق
العالميــة وإدارة األصــول.
وحتــى نهايــة عــام  ،2017حصــل أربعــة عشــر موظفــا علــى شــهادات
“وســطاء معتمــدون” فــي حيــن أن أقــرب منافســيها مــن شــركات الوســاطة
األخــرى لديــه خمســة وســطاء فقــط ،و بالتالــي اصبحــت الشــركة االولــى
فــي قطــاع األوراق الماليــة فــي فلســطين مــن حيــث عــدد الموظفيــن
الحاصليــن علــى شــهادات مهنيــة مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال
الفلســطينية .يذكــر هنــا ان البرنامــج مســتمر و حتــى اآلن حصــل ســتة
مــن هــؤالء الوســطاء المعتمديــن علــى الشــهادة التاليــة فــي الرنامــج

وهــي شــهادة” ”Global Securitiesالدوليــة المعتمــدة التــي تؤهــل
حامليهــا للحصــول علــى ترخيــص مديــر تــداول.
هــذا باإلضافــة الــى حصــول واحــد منهــم حتــى اآلن علــى الشــهادة التاليــة
فــي البرنامــج “ ”Wealth Managementو التــي تؤهــل حاملهــا لممارســة
اعمــال إدارة االســتثمار و الثــروات وذلــك حتــى نهايــة العــام  ،2017فــي
حيــن حصــل  3موظفيــن آخريــن علــى تلــك الشــهادة مــع بدايــة العــام
 2018لتزيــد الشــركة مــن تميزهــا فــي هــذا المجــال ولنؤكــد زيــادة
واســتمرار اســتثمارها فــي كادرهــا الوظيفــي.
االيــرادات التشــغيلية  -و تتميــز شــركة الوســاطة منــذ تأسيســها بــأن
جوهــر ايراداتهــا الرئيســية الســنوية هــي مــن اإليــرادات التشــغيلية،
مقارنــة بشــركات الوســاطة األخــرى.
التوعيــة االســتثمارية و الخدمــات – نظمــت شــركة الوســاطة -كعضــو
فــي اللجنــة الوطنيــة للشــمول المالــي فــي فلســطين -العديــد مــن ورش
العمــل التوعويــة فــي جميــع أنحــاء فلســطين بهــدف الوصــول الــى معظــم
شــرائح المجتمــع الفلســطيني ضمَــت فئــات متنوعــة كرجــال األعمــال،
الشــباب و فئــة الســيدات وذلــك لنشــر ثقافــة االســتثمار فــي فلســطين،
ايضــ ًا وفــي نفــس الســياق ،قامــت كــوادر الوســاطة بإعــداد دراســات
ومطبوعــات عديــدة ومتنوعــة حــول االســتثمار فــي بورصــة فلســطين
وبعــض االســواق االقليميــة كمــا تضمنــت مقترحــات عديــدة للتــداول،
وغيرهــا مــن المنشــورات التــي تســاهم فــي دعــم هــذا المجــال و توثيــق
الخبــرات لتنتشــر الفائــدة ،و ماتــزال االنجــازات فــي هذا الســياق مســتمرة.
هــذا وتقــدم الشــركة العديــد مــن الخدمــات المجانيــة كإرســال رســائل
قصيــرة بأســعار االغالقــات اليوميــة و االستفســار عــن المحافــظ و
األرصــدة الكترونيــا ،إضافــة لخدمــات أخــرى عديــدة ،تهــدف لخدمــة
المســتثمرين وإبقاؤهــم علــى اطــاع بآخــر األخبــار والمســتجدات الالزمــة
التخــاذ القــرار االســتثماري الســليم.
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مجموعة بنك فلسطين
شركة PalPay

مــن أهــم قنــوات الدفــع والتحصيــل لشــركة  PalPayوالتــي تســتهدف
المواطنيــن خــارج نطــاق الخدمــة المصرفيــة هــم مراكــز التســديد
المعتمــدة ،والمنتشــرة فــي جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
إذ تقــدم شــركة  PalPayخدمــات التعاقــد وتركيــب أجهــزة التفويــض
االلكترونــي وصيانتهــا لهــذه المراكــز مــن خــال وحــدة خاصــة فــي
الشــركة تعــرف باســم وحــدة خدمــات التجــار ،والتــي تعــزز ثقافــة الدفــع
االلكترونــي والتخفيــف مــن اســتخدام النقــد .وقــد قامــت شــركة PalPay
بتطويــر واســتحداث أنظمــة دفــع الكترونيــة جديــدة تســتهدف المواطنيــن
أصحــاب الحســابات البنكيــة مــن خــال اســتخدام أنظمــة البنــوك المتعاقدة
مــع شــركة  ،PalPayمــن خــال تطبيــق االنترنــت البنكــي والموبايــل
البنكــي ،والــذي يتيــح للمواطــن اإلســتعالم والدفــع لمختلــف أنــواع
الفواتيــر وشــحن أرصــدة الهواتــف مباشــرة مــن خــال حســابه البنكــي.
وفي سنة  ،2017حصلت شركة  PalPayعلى جائزة

بال بي | | PalPay
تأسســت شــركة  PalPayفــي العــام  2010لتكــون هــي المشــغل األول للمدفوعــات اإللكترونيــة فــي فلســطين،
بالشــراكة مــا بيــن بنــك فلســطين وشــركة  .PCNC Solutionsوتعمــل شــركة  PalPayفــي مجــال الدفــع والتحصيل
اإللكترونــي لمختلــف أنــواع الخدمــات مــن إتصــاالت ،كهربــاء ،ميــاه ،إنترنــت ،جامعــات ،مــدارس ,أقســاط القــروض
الصغيــرة ،شــحن الهواتــف النقالــة وغيرهــا ،باإلضافــة إلــى تقديــم أنظمــة مختصــة فــي إدارة برامــج المســاعدات
اإلنســانية المقدمــة مــن مؤسســات اإلغاثــة االنســانية .وبلــغ عــدد الشــركات ومــزودي الخدمــات المتعاقديــن مــع
شــركة  PalPayأكثــر مــن  65شــركة ومؤسســة ،ويشــكل التســديد لهــذه الشــركات والمؤسســات النســبة األكبــر مــن
إجمالــي تحصيلهــا.
وبعــد النجــاح الباهــر الــذي حققتــه الشــركة مــع مؤسســات وشــركات القطــاع الخــاص ،تســعى  PalPayللعمــل مــع
الــوزارات والقطاعــات الحكوميــة لتمكيــن المواطــن الفلســطيني مــن تســديد التزاماتــه الحكوميــة مــن ضرائــب
ورســوم مــن خــال أنظمــة وقنــوات شــركة  PalPayااللكترونيــة ،ضمــن مجهــود الحكومــة الفلســطينية فــي التوجــه
إلــى الحكومــة االلكترونيــة.
وفــي العــام 2017كان معــدل الحــركات المنفــذة مــن خــال أنظمــة  PalPayأكثــر مــن  1.2مليــون حركــة شــهريًا،
حيــث بلغــت قيمــة المبالــغ المحصلــة مــن خــال أنظمــة  PalPayفــي ســنة  2017إلــى  750مليــون شــيكل ،أي بزيــادة
مقدراهــا  % 26مقارنــة بســنة .2016

 ،Citi Tech for Integrity Challengeوذلــك لتطويرهــا أنظمــة دفــع
إلكترونيــة للمســاعدات اإلنســانية تتميــز بمواصفــات حديثــة وعصريــة
تواكــب متطلبــات البرنامــج ،ووفــق المعاييــر العالميــة ،باإلضافــة إلــى
تماشــيها مــع احتياجــات كبــرى المؤسســات اإلنســانية العالميــة والعاملــة
فــي عــدة دول حــول العالــم .وجــرى تســليم الجائــزة خــال حفــل كبيــر
نظـ�م فـ�ي العاصمـ�ة اإلماراتيـ�ة أبـ�و ظبـ�ي ،وقـ�د تـ�م اختيـ�ار شـ�رك ة �Pal
 Payللحصــول علــى الجائــزة بعــد عمليــة تقييــم أجرتهــا لجنــة مكونــة
مــن خبــراء رفيعــي المســتوي ،من مــدراء وممثلــي مــن  ،Citi BankوIBM،
 ،PwCوســوق أبــو ظبــي العالمــي ،مــن بيــن  1000شــركة شــاركت بهــذه
المســابقة .فــي حيــن تــم تأهيــل  103شــركات منهــا للمرحلــة النهائيــة
مقســمة إلــى  6مواقــع حــول العالــم ،وفــازت شــركة  PalPayبالمركــز
األول للمجموعــة األولــى فــي الشــرق األوســط مــن بيــن خمســة عشــر
شــركة عالميــة تأهلــت للمرحلــة األخيــرة للمســابقة فــي إمــارة أبــو ظبــي.
يتكــون نظــام  PalPayمــن األنظمــة األساســية التاليــة التي تــم تطويرها
لتلبيــة احتياجــات جميــع أنواع الشــركات والمؤسســات المــزودة للخدمات:
 - 1نظام االستعالم عن الفواتير وتسديدها.
 - 2نظام الشحن المباشر ألرصدة الهواتف النقالة.
 - 3نظام شحن عدادات الكهرباء والماء المسبقة الدفع.
 - 4نظــام تســديد أقســاط القــروض الممنوحــة مــن مؤسســات اإلقــراض
الصغير.
 - 5نظام تسديد أقساط طلبة الجامعات والمدارس.

 - 7نظام الجباية المالية االلكترونية.
 - 8نظــام خــاص بأجهــزة التفويــض االلكترونــي ،والــذي يعمــل
كماكنــة لتســجيل المدفوعــات النقديــة لتســجيل المشــتريات الغذائيــة
والغيــر غذائيــة مــن خــال اســتخدام جهــاز قــارئ بــار كــود.
 - 9أنظمــة دفــع مــن خــال تطبيقــات االنترنــت البنكــي والموبايــل
البنكــي ,ومــن اهــم التطبيقــات تطبيــق بنكــي  1وبنكــي  2لــدى
الشــركة االم بنــك فلســطين ,مــع القــدرة علــى تقديــم هــذه الخدمــة
لكافــة المصــارف والمؤسســات الماليــة.

ومن أهم ما يميز نظام شركة :PalPay
 - 1ضمــان الدفــع بنســبة  % 100عــن طريــق إيــداع المبالــغ المدفوعــة
فــي الحســابات البنكيــة الخاصــة بالشــركات والمؤسســات المــزودة
للخدمــات وقبــل تنفيــذ الحركــة.
 - 2يتمتــع النظــام بالحمايــة العاليــة ،حيــث تــم فحــص النظــام مــن
قبــل شــركات عالميــة للحمايــة واألمــن وقــد أثبــت ذلــك علــى مــدار
الســنوات الســابقة دون التعــرض ألي أخطــاء أو خروقــات علــى النظــام.
 - 3تحويــل قيــم المبالــغ المســددة مباشــرة إلــى الحســابات البنكيــة
الخاصــة بالشــركات والمؤسســات المــزودة للخدمــات ولحظــة التســديد
مــع ظهــور بيــان تفاصيــل الدفعــات فــي كشــف الحســاب البنكــي
للشــركة أو المؤسســة.
 - 4اإلغــاق المحاســبي الفــوري للمبالــغ المســددة لحظــة التســديد
إلكترونيــاً.
 - 5ســهولة المطابقــة المحاســبية ،بحيــث يتــم إصــدار كشــف حســاب
بنكــي لفتــرة معينــة ،وإصــدار كشــف مــن نظــام الشــركة أو المؤسســة
لنفــس الفتــرة والمقارنــة بينهمــا ،بحيــث يجــب أن تتطابــق مجاميــع
قيــم الحــركات فــي التقريريــن.
 - 6توفيــر خدمــات الدفــع لمختلــف أنــواع الفواتيــر وشــحن أرصــدة
الهواتــف النقالــة لعمــاء البنــوك مــن خــال حســاباتهم البنكيــة.

آفاق مستقبلية
تــرى  PalPayأن خدمــة الجيــل الثالــث فــي الضفــة الغربيــة ســيمكنها
مــن توســيع قاعــدة أعمالهــا وخاصــة فــي مجــال الحكومــة اإللكترونيــة
والدفــع اإللكترونــي.

 - 6نظام إدارة القسائم والمساعدات المالية واإلنسانية.

71

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2017

72

ابتكار  -قطاع الشباب والشركات الناشئة

صورة فريق عمل  REDCROWشركة ريادية استثمر بها صندوق ابتكار وهي متخصصة في حلول
واستشارات أمنية في فلسطين والمنطقة

صــورة فريــق عمــل  MASHVISORشــركة رياديــة اســتثمر بهــا
صنــدوق ابتــكار وهــي متخصصــة فــي حلــول واستشــارات عقاريــة فــي
الواليــات المتحــدة

صورة فريق عمل شركة كنز  Kenzشركة ريادية استثمر بها صندوق
ابتكار وهي متخصصة في التجارة اإللكترونية

صنــدوق ابتــكار هــو صنــدوق يقــوم بتقديــم التمويــل الــازم لدعــم رواد االعمــال الطموحيــن ودعــم األفــكار الشــبابية التــي تصــب
فــي صالــح تطويــر القطاعــات التــي يعمــل بهــا هــؤالء الرياديــون مثــل مجــاالت الصناعــة ,الزراعــة ,االقتصــاد والخدمــات .وقــام بنــك
فلســطين بالتعــاون مــع مؤسســات ومســتثمرين محلييــن ودولييــن بمــا فيهــم صنــدوق االســتثمار الفلســطيني وشــراكات والعديــد مــن
الفلســطينين المغتربيــن بإنشــاء صنــدوق ابتــكار بــرأس مــال  11مليــون دوالر امريكــي.
فــي عــام  2017قــام صنــدوق ابتــكار بتمويــل  8مشــاريع جديــدة باإلضافــة إلــى متابعــة االســتثمار فــي  6شــركات أخــرى .تقــوم هــذه
الشــركات بخدمــة الســوق الفلســطيني وتلبيــة احتياجاتــه باإلضافــة إلــى التوســع الدولــي وتقديــم خدمــات فــي شــتى القطاعــات
والمجــاالت ومنهــا :العقــارات ,التجــارة االلكترونيــة ,المواصــات وخدمــات التعليــم المبكــر فــي العالــم العربــي والواليــات المتحــدة.
يقــدم صنــدوق ابتــكار عبــر اســتثماراته التمويــل الــازم للشــركات الناشــئة والرياديــة للتوســع داخــل وخــارج فلســطين ,حيــث ان توفيــر
مثــل هــذا الدعــم ســيؤدي إلــى خلــق فــرص عمــل جيــدة ,حيــث ان عــدد القــوى العاملــة فــي الشــركات الممثلــة لمحفظــة اإلســتثمارات
مــن صنــدوق ابتــكار وصــل إلــى اكثــر مــن  100موظــف وموظفــة ,بنســبة  % 30انــاث و % 50اقــل مــن عمــر الثالثيــن عامـاً.
ومــن األمثلــة علــى نجــاح ونمــو اســتثمارات صنــدوق ابتــكار ,قــام الصنــدوق باالســتثمار فــي شــركة  Mashvisorالتــي كانــت تتكــون مــن
مؤسســين اثنيــن وكان عائــد الشــركة قليــل ,واالن ,بعــد ســنتين مــن اســتثمار صنــدوق ابتــكار فــي الشــركة اصبــح لديهــم  27موظــف
وموظفــة وزادت أربــاح الشــركة بأكثــر مــن .% 1000
ســيغطي صنــدوق ابتــكار فجــوة هامــة علــى صعيــد التمويــل فــي فلســطين ,حيــث أن التمويــل الــذي يوفــره الصنــدوق لــرواد االعمــال
هــو األكبــر حجمــا ممــا يمكــن ان يقدمــه التمويــل متناهــي الصغــر  ,لكنــه اقــل حجمــا ممــا يمكــن ان تقدمــة صناديــق رأس المــال
المجازفــة او المصــارف.

73

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2017

آفـــاق واعـــدة في قطـــاع الشـــباب والشـــركات الناشـــئة
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اإلدارة التنفيذية والدوائر الرقابية

السيد  /هاشم هاني الشوا
المدير العام
بكالوريوس هندسة – جامعة لندن-
المملكة المتحدة 1997
تاريخ الميالد:2501/1976/
تاريخ بداية العمل2007 :

السيد  /عالء الدين محمد آل رضوان
نائب المدير العام – مدير العمليات
بكالوريوس محاسبة  -جامعة دمشق  -سوريا 1992
ماجستير إدارة األعمال – جامعة فان هولند 2012
تاريخ الميالد:2206/1965/
تاريخ بداية العمل1993 :

السيد /رشدي محمود الغالييني
نائب المدير العام
بكالوريوس اقتصاد وعلوم كمبيوتر
الجامعة األمريكية  -القاهرة 1986
تاريخ الميالد:2605/1962/
تاريخ بداية العمل1989 :

مساعد المدير العام – مدير الخزينة
بكالوريوس إدارة أعمال – تحليل نظم
كمبيوتر  -جامعة تكساس ستايت 1988
تاريخ الميالد:0509/1963/
تاريخ بداية العمل 1991 :

السيد  /سلمان محمد طعمه قميلة
المدير المالي لمجموعة بنك فلسطين
بكالوريوس تجارة محاسبة  -جامعة
عين شمس القاهرة – مصر 1981
تاريخ الميالد:0807/1958/
تاريخ بداية العمل 1982 :

السيد  /هاني صالح ناصر
مساعد المدير العام لفروع الضفة الغربية

السيد  /إحسان كمال شعشاعة

السيد /وائل عبد اللطيف الصوراني

السيدة /سوزان جورج خوري

بكالوريوس أحياء وكيمياء  -جامعة
صنعاء – اليمن 1993
تاريخ الميالد:0702/1967/
تاريخ بداية العمل1995 :

بكالوريوس رياضيات وإدارة أعمال
جامعة لندن – المملكة المتحدة 1983
تاريخ الميالد1961/06/02 :
تاريخ بداية العمل2012 :

مساعد المدير العام لفروع قطاع غزة
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مساعد المدير العام لشؤون اإلئتمان

بكالوريوس وماجستير إدارة عامة وقانون
جامعة ماري كوري -بولندا 1993
تاريخ الميالد:1202/1967/
تاريخ بداية العمل1994 :

السيد /حسن العفيفي
مساعد المدير العام لتكنولوجيا المعلومات
بكالوريوس هندسة صناعية – جامعة روزفلت
 شيكاغو – الواليات المتحدة 1985بكالوريوس انظمة معلومات – جامعة روزفلت
 شيكاغو – الواليات المتحدة 1985تاريخ الميالد1962/06/12 :
تاريخ بداية العمل2015 :

السيد /محمود ماهر الشوا
السيد /كامل عارف كامل حسيني
مساعد المدير العام  -مدير إدارة المالية
مدير إدارة العالقات الدولية وعالقات المساهمين
ماجستير مالية ومصرفية
ماجستير إدارة أعمال
University of Wales 2007
The American University,
تاريخ الميالد1982/07/24 :
Washington,D.C. 1990
تاريخ بداية العمل2005 :
تاريخ الميالد1966/11/02 :
تاريخ بداية العمل2016 :

السيد /ثائر عبدالهادي علي حمايل
مدير إدارة التسويق
ماجستير إدارة أعمال
جامعة بيرزيت  -فلسطين 2014
تاريخ الميالد1978/05/13 :
تاريخ بداية العمل2000 :

السيد /عبدالحي يوسف الشوا
رئيس دائرة الرقابة والتفتيش
بكالوريوس رياضيات
جامعة عين شمس  -القاهرة 1981
تاريخ الميالد1957/12/02 :
تاريخ بداية العمل2002 :

السيد /حاتم غالب حسن مصطفى

السيدة /رنده صليبا سليمان موسى “عبداهلل”

بكالوريوس إدارة اعمال
Winona State University 1984
تاريخ الميالد1961/01/04 :
تاريخ بداية العمل1994 :

ماجستير إدارة أعمال
جامعة بير زيت -فلسطين 2012
تاريخ الميالد1974/05/14 :
تاريخ بداية العمل2011 :

مدير إدارة متابعة ورقابة اإلئتمان

السيدة /رايه محسن ديب يوسف “سبيتاني”

السيد /نجيب جاسر نجيب ياسر

ماجستير العالقات الدولية
King’s College London 2006
تاريخ الميالد1983/08/11 :
تاريخ بداية العمل2011 :

ماجستير إدارة أعمال
University of North Carolina 2006
تاريخ الميالد1978/05/30 :
تاريخ بداية العمل2017 :

مدير إدارة تطوير األعمال والشمول المالي

مساعد المدير العام  -مدير إدارة المخاطر

مدير إدارة الموارد البشرية

السيد /خميس فوزي عصفور

المستشار القانوني

بكالوريوس حقوق  -جامعة
اإلسكندرية – مصر 1975
تاريخ الميالد1952/05/29 :
تاريخ بداية العمل1979 :

السيد /صقر محمود جندية
رئيس دائرة مراقبة االمتثال
بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية
جامعة االسكندرية – مصر 1972
ماجستير تجارة واقتصاد
جامعة بنها – مصر 1990
تاريخ الميالد1949/02/01 :
تاريخ بداية العمل2009 :
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السيد  /هاشم هاني الشوا
رئيس مجلس اإلدارة
مجموعة بنك فلسطين
بكالوريوس هندسة – جامعة لندن  -المملكة المتحدة 1997
تاريخ الميالد1976/01/25 :
تاريخ العضوية2007:
خبرات
 2002 – 1997مساعد نائب الرئيس ومدير مشروع للعمليات
والتكنولوجيا  - Citigroupلندن  -المملكة المتحدة
 2005 – 2002نائب الرئيس ومسؤول كبار العمالء لمنطقة
الشرق األوسط  – Citigroupسويسرا
 2007 - 2005مسؤول تطوير األعمال في الخليج HSBC -
 – Private Bankسويسرا
 - 2007حتى  20/12/2017رئيس مجلس اإلدارة والمدير
العام في بنك فلسطين  -فلسطين
 -2017حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك
فلسطين
عضويات
عضو في المجلس االستشاري لألسواق الناشئة في معهد
التمويل الدولي IIF
نائب رئيس مجلس إدارة معهد فلسطين للدراسات المالية
والمصرفية  -فلسطين
عضو مجلس الهيئة العامة لصندوق االستثمار الفلسطيني -
فلسطين
عضو مجلس األمناء لجامعة بيت لحم  -فلسطين
رئيس مجلس إدارة الوساطة لألوراق المالية
رئيس مجلس إدارة شركة PalPay
عضو مجلس إدارة جمعية البنوك
عضو مجلس إدارة فارما كير
عضو في منتدى اإلقتصاد العالمي
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السيد /ماهر جواد فرح
عضو مجلس إدارة
بكالوريوس هندسة مدنية  -جامعة القاهرة  -مصر 1966
تاريخ الميالد1945 /21/03 :
تاريخ العضوية2002 :

األستاذ الدكتور /هاني حسن نجم
عضو مجلس إدارة
دكتوراه في الهندسة  -جامعة ليستر  -المملكة المتحدة 1981
تاريخ الميالد1952 /06 /28 :
تاريخ العضوية2004 :

خبرات
 1970 – 1967مهندس في شركة فيا سفلت الفرنسية
 1975 – 1971مهندس في شركة إتحاد المقاولين –
الكويت
 1977 – 1975مدير عام وشريك في شركة مشاريع
الخليج – أبو ظبي
 1997 – 1982مدير عام مجموعة المقاولين الدولية –
الكويت
 2007 – 1997رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية
للمقاوالت  -غزة

خبرات
 1981باحث متقدم بجامعة ليستر  -بريطانيا
 - 1983حتى تاريخه أستاذ في دائرة الهندسة الميكانيكية في جامعة
بيرزيت -فلسطين
 1993 - 1998عميد كلية الهندسة في جامعة بيرزيت  -فلسطين
 2004مستشار للتخطيط والتطوير في جامعة األقصى  -فلسطين
 2005رئيس جامعة األزهر  -فلسطين
 2006منسق مشروع التعليم العالي المدعوم من البنك الدولي
واالتحاد األوروبي  -فلسطين
أستاذ زائر للعديد من الجامعات اإلقليمية والعالمية ومحكم للعديد
من المشاريع المدعومة من االتحاد األوروبي.

عضويات
عضو مجلس إدارة شركة بيرزيت لألدوية  -فلسطين
عضو مجلس إدارة شركة أبراج لالستثمار العقاري-
فلسطين
عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي العربي

عضويات
عضو مجلس ادارة هيئة التقاعد الفلسطيني
عضو مجلس إدارة شركة كهرباء فلسطين القابضة
عضو مجلس إدارة تطوير المشاريع الصغيرة  -فلسطين
عضو هيئة عامة المؤسسة المصرفية الفلسطينية
عضو هيئة عامة مجلس اإلسكان الفلسطيني
عضو مجموعة اليورو أوسطية الستخدام المياه العادمة  -اسبانيا
عضو مجلس أمناء جامعة األزهر  -فلسطين
عضو مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة  -فلسطين
زميل مشارك في منظمة الطيران والمالحة الفضائية
األمريكية()AIAA

السيد  /فيصل غازي الشوا
عضو مجلس إدارة
بكالوريوس هندسة مدنية  -جامعة ممفس ستايت  -الواليات
المتحدة األمريكية 1992
ماجستير إدارة أعمال  -جامعة نورث فيرجينيا ستايت -الواليات
المتحدة األمريكية 2009
تاريخ الميالد1968 /04/02 :
تاريخ العضوية2004 :

السيد  /محمد نافذ محمد عمر الحرباوي
عضو مجلس إدارة
دبلوم إدارة أعمال  -كلية المجتمع في األردن
تاريخ الميالد1954 / 09 /08 :
تاريخ العضوية2006 :

خبرات
 - 1978حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة الشركة
األهلية لصناعة الكرتون  -فلسطين
خبرات
 2002 - 1992نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
مدير عام شركة الشوا للتجارة العامة والمقاوالت  -فلسطين
الوطنية لصناعة الكرتون  -فلسطين
 - 1993حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة ومدير عام
عضويات
شركة المصنوعات الورقية  -فلسطين
رئيس مجلس إدارة شركة الشوا للتجارة العامة والمقاوالت – فلسطين
 1996حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة شركة
نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بال تريد -
الحرباوي لالستثمار والتجارة الدولية -فلسطين
فلسطين
 2000حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة فندق برج
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط لصناعة األدوية -
الميزان  -فلسطين
فلسطين

نائب رئيس مجلس إدارة شركة األمل لإلسفلت  -فلسطين
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للكهرباء – فلسطين
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية الفلسطينية لالتصاالت "الوطنية
موبايل"  -فلسطين
 2009 – 2005عضو مجلس إدارة )أمين سر( جمعية رجال األعمال
 فلسطين 2007 – 2006عضو هيئة تأسيس مجلس الشاحنين الفلسطينيين
 فلسطينعضو رابطة المهندسين  )TBP( -الواليات المتحدة األمريكية
عضو اتحاد المقاولين  -فلسطين
عضو نقابة المهندسين  -فلسطين
عضو جمعية رجال األعمال الفلسطينية

عضويات
 2004 – 1995رئيس مجلس إدارة ملتقى األعمال
الفلسطيني  -فلسطين
رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بال
تريد  -فلسطين
الرئيس الفخري للنادي األهلي – فلسطين
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السيد  /طارق طاهر الشكعة
عضو مجلس إدارة
بكالوريوس القانون التجاري  -جامعة أوهايو  -أثينا 1987
تاريخ الميالد1964 /02 /18 :
تاريخ العضوية2010 :
خبرات
 1989 - 1987شركة الشكعة لألدوية -فلسطين
 1999 - 1989شركة القدس لألدوية  -فلسطين
 2005 - 2000شركة بيرزيت لألدوية  -فلسطين
 2005حتى تاريخه مدير عام شركة اللوتس لالستثمارات
المالية  -فلسطين

عضويات
عضو مجلس إدارة شركة اللوتس لالستثمارات المالية -
فلسطين
عضو مجلس إدارة شركة الشرقية للكيماويات  -فلسطين
عضو مجلس إدارة الشركة العربية للفنادق  -فلسطين
عضو مجلس إدارة شركة أبراج لالستثمارات العقارية –
فلسطين
عضو مجلس إدارة الشركة العربية لإلستثمار (أبيك)
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السيد  /جون بيير خوري
عضو مجلس إدارة

بكالوريوس في العلوم السياسية واالقتصاد – كلية بودوين
 الواليات المتحدة األمريكية 1970ماجستير في إدارة األعمال المالية 1980 -
برامج اإلدارة المتقدمة 1980 - 1993
تاريخ الميالد1949 / 6 /25:
تاريخ العضوية2010 :
خبرات
 1979 - 1976مدير بنك بوسطن -الواليات المتحدة األمريكية
 1981 - 1980مساعد نائب الرئيس بنك بوسطن  -الواليات
المتحدة األمريكية
 1985 - 1981نائب الرئيس والمدير العام لفرع بنك بوسطن
 نيجيريا 1989 - 1985نائب الرئيس والمدير العام لبنك بوسطن -جزر
األنتيل الهولندية
 1992 - 1989الرئيس والمدير العام لبنك بوسطن  -فرنسا
 1993 - 1992نائب الرئيس والمدير العام لبنك بوسطن -
الواليات المتحدة األمريكية
 - 1993حتى تاريخه شريك إداري في شركاء بوسطنGlobal -
/الواليات المتحدة
 2010 – 2005مدير الصندوق األوروبي الفلسطيني لضمان
االئتمان في فلسطين
 2010حتى تاريخه مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة للصندوق
األوروبي الفلسطيني لضمان االئتمان في فلسطين
 2014حتى تاريخه عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المخاطر في
بنك األمان – تونس
مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان القروض األوروبية
الفلسطينية
مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان القروض الريفية-
ألبانيا
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السيد  /طارق عمر العقاد
عضو مجلس إدارة
بكالوريوس في االقتصاد  -جامعة هارفرد -الواليات المتحدة 1992
تاريخ الميالد1971 /01 /24 :
تاريخ العضوية2014 :

السيدة /لنا جمال أبو حجلة
عضو مجلس إدارة
بكالوريوس في العلوم – هندسة مدنية – جامعة آيوا –
الواليات المتحدة األمريكية 1985 -
تاريخ الميالد1963 /07 /03 :

تاريخ العضوية2014 :
الخبرات
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية
الفلسطينية لالستثمار ( - )APICفلسطين
عضو مجلس ادارة تنفيذي لشركة العقاد لالستثمار  -السعودية
عضويات
رئيس مجلس اإلدارة لشركة سنيورة للصناعات الغذائية  -األردن
رئيس مجلس اإلدارة لشركة يونيبال للتجارة العامة – فلسطين
رئيس مجلس اإلدارة لشركة تليد للخدمات التجارية – السعودية
عضو مجلس ادارة منتدب لشركة التوريدات والخدمات الطبية
 - MSSفلسطين
رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الفلسطينية للسيارات – هيونداي
– فلسطين
عضو مجلس إدارة في صندوق االستثمار الفلسطيني – PIF
فلسطين
عضو مجلس إدارة في الشركة الفلسطينية للكهرباء - PEC
فلسطين
عضو مجلس إدارة في شركة فلسطين لتوليد الكهرباء - PPGC
فلسطين
عضو مجلس إدارة ومجلس أمناء في مؤسسة الحسين للسرطان
– األردن
عضو مجلس إدارة ومجلس أمناء في كنغز أكاديمي – االردن
باإلضافة إلى عضوية مجالس ادارات في العديد من الشركات
الريادية في قطاعات االستثمار ،والصناعة ،والتوزيع ،والخدمات في
فلسطين واالردن والسعودية

ممثلة صغار المساهمين

خبرات
منذ عام  2003المدير االقليمي لمؤسسة مجتمعات عالمية في
فلسطين
 :1986-2003نائبة الممثل المقيم لبرنامج االمم المتحدة
أالنمائي -برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP-PAPP

عضويات
عضو في مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني
عضو في مجلس ادارة شركة سند للصناعات اإلنشائية
عضو في مجلس ادارة مجموعة عمار العقارية
عضو في مجلس ادارة الشركة العربية للفنادق
عضو في مجلس ادارة شركة فيتاس فلسطين لإلقراض
عضو في مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية
الفلسطينية -ماس
عضو مجلس أمناء ألمؤسسة الفلسطينية للدبلوماسية
العامة
عضو مجلس أمناء فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية
عضو في مؤسسة التعليم من اجل التوظيف
عضو في منتدى سيدات االعمال – فلسطين
عضو مؤسس جمعية شباب يصنع المستقبل (شيم)
عضو في مؤسسة المدراء الرؤساء الدوليةYPO
زميلة في مؤسسة  ASPENالدولية ضمن شبكة القيادات
العالمية

السيد  /عبداهلل قيس الغانم
عضو مجلس إدارة
ماجستير في إدارة األعمال الدولية ( - )MBAجامعة ثاندربيرد
لألعمال الدولية 2005 -
بكالوريوس  -علوم مالية ومصرفية – جامعة بوسطن 1996 -
تاريخ الميالد1976 /02 /08 :

تاريخ العضوية2014 :
خبرات
 - 2015مساعد مدير عام  -األعمال المصرفية االستثمارية  -بنك
الخليج  -الكويت
مدير ادارة االستثمار – شركة آسيا لالستثمارات – الكويت 2015 -
2012
مؤسسة التمويل الدولية – دولة اإلمارات المتحدة 2012 2011-
بنك بوبيان – الكويت2010-2011
الكويت  HSBC -بنك 2010 – 2006
شركة المهلب الكويتية العقارية – الكويت 2006 – 2001

السيدة /ندى شوشة
عضو مجلس إدارة
بكالوريوس في علم االقتصاد -تخصص اقتصاد
سياسي-جامعة جنيف -سويسرا 1984-
تاريخ الميالد1962 /12 /17 :

تاريخ العضوية2017 :
خبرات

 تشغل السيدة شوشة حالياً منصب كبيرة مستشاريمؤسسة التمويل الدولية.
 شغلت قبل ذلك مديرة لمؤسسة التمويل الدولية فيكل من مصر وليبيا واليمن.
 ساهمت في وضع استراتيجيات التحول المالي فياألقطار العربية
 عملت على صياغة استراتيجيات الشراكة االقليمية معمجلس إدارة مجموعة البنك الدولي والحكومات اإلقليمية.
 تتمتع بخبرة في إدارة المؤسسات المالية المختصةفي تمويل الرهن العقاري والتأمين والخصم والديون
الثانوية والخدمات المصرفية التجارية في جميع أنحاء
أوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
 مدير اإلدارة المالية للشركات في آرثر أندرسن،واشتملت خبرتها في مجاالت خدمات اإلندماج واالستحواذ
للمجموعات اإلستثمارية وإعادة هيكلة الديون وإعادة
هيكلة رأس المال وتحسين التدفق النقدي.
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية
لجان مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة
يتحمل المجلس المسؤولية الكاملة عن أداء البنك .ويتم انتخابه من قبل
المساهمين للقيام بمهام اإلشراف على اإلدارة وتوجيهها لتحقيق الهدف
األساسي المتمثل في تنمية حقوق المساهمين
على المدى الطويل ،مع وضع مصلحة المنتفعين اآلخرين نصب عينيه
من خالل قيامه بالمهام واألنشطة التالية:

• مراجعة واعتماد ومراقبة األهداف االستراتيجية طويلة المدى وخطط
عمل اإلدارة التنفيذية.
• مراقبة األداء العام ومدى التقدم لتحقيق األهداف االستراتيجية.
• تقييم المخاطر الرئيسية والخطوات التي يتم اتخاذها من قبل اإلدارة
لمراقبة تلك المخاطر والتحكم فيها.
• تحديد مستوى تحمل المخاطر وضمان وجود ثقافة المخاطر.
• اإلشراف على صحة القوائم المالية للتأكد من االلتزام بالمتطلبات
القانونية والتنظيمية باإلضافة إلى التأكد من جودة أداء واستقاللية
المدقق الخارجي والداخلي.

أعضاء اللجنة

• ضمان الحفاظ على سالمة العالقات مع المساهمين وحماية حقوقهم
وعقد االجتماعات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

السيد  /د .هاني نجم – رئيس اللجنة

• ضمان مراعاة مصالح المساهمين.

السيد  /محمد نافذ الحرباوي

رئيس ونائب رئيس المجلس .ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً
ونائبًا لرئيس المجلس .ويحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس
ويمارس صالحياته ويتولى مهامه في غيابه .ويكون رئيس المجلس
مسؤو ً
ال في المقام األول عن أنشطة المجلس واللجان المنبثقة عنه.
ويعتبر رئيس المجلس بمثابة الناطق الرسمي باسم المجلس .كما أنه
يرأس المجلس والجمعية العمومية.

السيدة  /لنا أبو حجلة

وتتمثل مهام رئيس المجلس في ضمان التالي:

السيدة  /ندى شوشة
يتمثــل دور اللجنة في مســاعدة مجلس اإلدارة في متابعة أدوات الرقابة
الماليــة للبنك مع التركيز بشــكل خاص على:

( )1نزاهة أدوات الرقابة الداخلية وسالمة التقارير المالية.
(  )2تمتع المدقق الخارجي بالمؤهالت المناسبة واالستقاللية.

• مشاركة أعضاء المجلس ،عند التعيين ،في برنامج تعريف الموظفين
بالعمل وإذا دعت الحاجة ،في برامج التعليم اإلضافي أو البرامج
التدريبية؛

( )3أداء الرقابــة والتفتيــش والتدقيــق الداخلــي ومدققــه الخارجــي ودائــرة
مراقبــة االمتثــال.

• أداء المجلس للمهام المنوطة به؛

ومــن أجــل أن تنفيــذ دورهــا ،تتمتــع اللجنــة بالســلطات والمســؤوليات
التاليــة:

• دراسة واعتماد المعامالت الرئيسية بما في ذلك القرارات االئتمانية
الهامة ومخصصات رأس المال والمصروفات الرأسمالية وفقا لما ورد في
هيكل الصالحيات.

• تلقي أعضاء المجلس جميع المعلومات الالزمة ألداء المهام المسندة
إليهم؛

• اإلشراف على األنشطة االستثمارية والتمويلية واتخاذ القرارات
االستثمارية والتمويلية األساسية.

• تحديد جدول أعمال اجتماعات المجلس ،ورئاسة تلك االجتماعات،
وضمان تحرير محاضر تلك االجتماعات؛

• اإلشراف على سياسات وإطار إدارة الموارد البشرية والحوكمة
واعتمادهما.

• توفير الوقت الكافي لدى المجلس للتشاور واتخاذ القرار؛

• مراجعــة تقاريــر دائــرة الرقابــة والتفتيــش والمدقــق الداخلــي ودائــرة
مراقبــة االمتثــال بمــا فــي ذلــك الموضوعــات الماليــة وغيــر الماليــة
واإلجــراءات التصحيحيــة وســبل الســيطرة علــى المخاطــر التــي يواجهــا
البنــك.

• أداء اللجان للمهام المسندة إليها بشكل صحيح؛

• مراجعــة دقــة القوائــم الماليــة المقدمــة لمجلــس اإلدارة والمســاهمين
والمســتخدمين اآلخريــن.

• اختيار وتزكية المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة النتخابهم من قبل
المساهمين.
• اختيار وإعداد وتقييم المرشحين المحتملين لمناصب اإلدارة التنفيذية
واإلشراف على صياغة خطط اإلحالل.
• تحديد سياسات مكافآت أعضاء المجلس وكبار المدراء.
• تقييم األداء العام للمجلس وفاعلية أعضائه واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية الالزمة عند الضرورة.
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• اإلشراف على إطار عمل الحوكمة لضمان االلتزام بالسياسات واألحكام
المتفق عليها.

لجنة المراجعة والتدقيق

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2017

• تقييم أداء أعضاء المجلس على األقل مرة واحدة سنوياً؛
• انتخاب المجلس نائبًا لرئيس المجلس.

تقييم مجلس اإلدارة

• مراجعة نظم الرقابة الداخلية.

• مراجعــة مــدى التــزام البنــك بالقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة
عــن ســلطة النقــد والقواعــد الصــادرة عــن مجلــس اإلدارة والتشــريعات
األخــرى الســارية فــي فلســطين.

• مراجعــة خطــة المدقــق الخارجــي والتأكــد مــن احتــواء الخطــة علــى كافــة
أنشــطة البنــك.
• ضمــان دقــة ونزاهــة الحســابات وااللتــزام بالقوانيــن واللوائــح الســارية
علــى أنشــطة البنــك.
• تطوير معايير اإلفصاح والشفافية ورفعها لمجلس اإلدارة العتمادها.
• مراجعــة المالحظــات الــواردة فــي تقاريــر ســلطة النقــد ومتابعــة
اإلجــراءات التصحيحيــة المتخــذة للتأكــد مــن تنفيذهــا ورفــع التوصيــات
بشــأنها لمجلــس اإلدارة.
• التنسيق مع لجنة إدارة المخاطر لعرض الموقف واألداء المالي للبنك.
• دراســة النظــام المالــي المطبــق فــي البنــك وتقديــم توصيــات لتحســينه
ا عــاد ً
والتأكــد مــن تمثيــل هــذه التوصيــات للموقــف الحالــي تمثيـ ً
ال وعــدم
تســجيل بيانــات غيــر صحيحــة.
• تطبيــق نظــام يتيــح للموظفيــن اإلبــاغ بشــكل ســري عــن مخاوفهــم
بشــأن المخالفــات المحتملــة وبطريقــة تجعــل مــن الممكــن التحقيــق فــي
هــذه المخالفــات بشــكل مســتقل ومتابعتهــا دون تعرضهــم للعقــاب مــن
رؤســائهم أو المعاملــة الســيئة مــن زمالئهــم .وتتولــى لجنــة المراجعــة
والتدقيــق مراقبــة تنفيــذ هــذه اإلجــراءات.
• العمــل كحلقــة وصــل بيــن مجلــس اإلدارة والمدقــق الخارجــي ،ومجلــس
اإلدارة والمدقــق الداخلــي ،والمدقــق الداخلــي والمدقــق الخارجــي.
• متابعة التزام البنك بقواعد السلوك المهني.
• إخطــار مجلــس اإلدارة بالموضوعــات التــي تحتــاج إلــى تدخــل فــوري
وعاجــل وتقديــم التوصيــات بشــأن اإلجــراءات العالجيــة المناســبة.
• تقــوم اللجنــة برفــع تقاريرهــا لمجلــس اإلدارة عــن كافــة األمــور التــي
تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا بمــا ّ
يمكــن مجلــس اإلدارة مــن ممارســة
وظيفــة مراقبــة إدارة البنــك وتقديــم معلومــات حقيقيــة وموثقــة
للمســاهمين.

• لجنة الحوكمة والموارد البشرية في بنك فلسطين مسؤولة عن تقييم
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
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لجنة إدارة المخاطر
أعضاء اللجنة

السيد  /جون خوري – رئيس اللجنة
السيد  /محمد نافذ الحرباوي
السيدة  /لنا أبو حجلة
السيدة  /ندى شوشة
يتمثــل دور اللجنــة فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي تنفيــذ مســئولياته
الرقابيــة فيمــا يتعلــق بــكل مــن :
( )1المخاطر الناتجة عن نشاط البنك وعملية الرقابة عليها.
( )2تقييــم ومراجعــة كافــة أنــواع المخاطــر كمخاطــر االئتمــان والخزينــة
والعمليــات.
( )3إجــراءات إدارة المخاطــر بالبنــك والفــروع التابعــة لــه ،ومــن أجــل تنفيــذ
دورهــا تتمتــع اللجنــة بالمســئوليات التالية:
• الموافقــة علــى السياســات العامــة إلدارة المخاطــر وضمــان وجــود إطــار
فعــال إلدارة المخاطــر للمبــادرة بتحديــد وقيــاس وتخفيــف ومتابعــة كافــة
أنــواع المخاطــر بالبنــك وتشــجيع الحــوار المســتمر حــول إدارة المخاطــر
علــى كافــة مســتويات البنــك )أي ترويــج ثقافــة المخاطــر).
• تحديــد المســتوى العــام مــن المخاطــر الــذي يمكــن للبنــك أن يتحملــه،
والتأكــد مــن أن حجــم المخاطــر ومســتويات تقبلهــا متماشــية مــع المســتوى
العــام المتفــق عليــه.
• الحصــول علــى تأكيــد مــن اإلدارة التنفيذيــة والمدقــق الداخلــي بــأن
عمليــات ونظــم المخاطــر تعمــل بكفــاءة مــن خــال أدوات رقابيــة ســليمة
وااللتــزام بالسياســات المعتمــدة.

• التأكــد مــن التــزام البنــك بالقوانيــن واللوائــح الســارية الخاصــة بكافــة
سياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر.
• مراجعــة كفايــة رأس المــال والمخصصــات لضمــان التزامهــا بالمعاييــر
اإلرشــادية الرقابيــة وتماشــيها مــع وضــع المخاطــر بالبنــك.
• مراجعــة التقاريــر الــواردة مــن اإلدارة التنفيذيــة حــول وضــع محفظــة
المخاطــر الربــع ســنوية )علــى األقــل( أو حســب الحاجــة للبنــك ،وإبــراز
مجــاالت واتجاهــات وتنبــؤات المخاطــر الرئيســية واإلجــراءات التــي تتخذهــا
اإلدارة للتعامــل مــع مخاطــر معينــة.
• مراجعــة عمليــات التعــرض للمخاطــر واإلجــراءات التــي تتخذهــا اإلدارة
لمتابعــة ومراقبــة وتســجيل وكافــة أنــواع المخاطــر بمــا فــي ذلــك مخاطــر
االئتمــان والســوق ومخاطــر التشــغيل والســيولة واالمتثــال والســمعة
والمخاطــر االســتراتيجية وكافــة أنــواع المخاطــر الداخليــة والخارجيــة التــي
تؤثــر علــى البنــك.
• تقديــم التوجيــه واإلرشــاد لــإدارة – عنــد الضــرورة  -لمســاعدتها فــي
تحســين ممارســات إدارة المخاطــر و /أو تخفيــف مخاطــر معينــة بمــا فــي
ذلــك وجــود كــوادر مؤهلــة علــى مســتوى اإلدارة لتنفيــذ أنشــطة إدارة
المخاطــر بشــكل فعــال.
• إخطــار مجلــس اإلدارة بشــكل دوري بوضــع محفظــة المخاطــر بالبنــك
وإخطــار المجلــس بشــكل فــوري بــأي تغييــرات جوهريــة فــي وضــع
محفظــة المخاطــر بالبنــك.
• مراجعــة تعييــن وأداء واســتبدال مديــر المخاطــر ومراقبــة كفــاءة دوائــر
إدارة المخاطــر بشــكل عــام.
• دعــم جهــود لجنــة المراجعــة والتدقيــق بمســاعدة مديــر المخاطــر
فــي المتابعــة والتقييــم طبقــا للتعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد
ا لفلســطينية .

لجنة التسهيالت االئتمانية

لجنة اإلستثمار

أعضاء اللجنة

أعضاء اللجنة

السيد  /فيصل الشوا – رئيس اللجنة

السيد  /ماهر فرح – رئيس اللجنة

السيد  /هاشم الشوا

السيد  /هاشم الشوا

السيد  /ماهر فرح

السيد  /فيصل الشوا

السيد  /طارق العقاد

السيد  /عبدالله الغانم

تتمثل مهام اللجنة بالتالي:
• االطــاع المســتمر علــى كافــة التقاريــر والبيانــات والدراســات التــي
تمكنهــا مــن أداء عملهــا بمهنيــة وكفــاءة.
• إطــاع مجلــس اإلدارة بشــكل واف ودوري علــى وضــع المحفظــة
االئتمانيــة مــن حيــث حجمهــا والتطــورات الناشــئة عليهــا والتســهيالت
المصنفــة والمخصصــات المعــدة لمواجهــة أي خســائر وجهــود المتابعــة
والتحصيــل .ويفتــرض باللجنــة إعــام مجلــس اإلدارة بشــكل فــوري بــأي
تغيــرات جوهريــة تطــرأ علــى وضــع المحفظــة االئتمانيــة للمصــرف.
• وضــع السياســة االئتمانيــة للبنــك وشــروط منــح التســهيالت والضمانــات
والســقوف االئتمانيــة وحــدود صالحيــات لجنة التســهيالت لــإدارة التنفيذية
فــي الفــروع ،بمــا يتوافــق مــع القوانيــن وتعليمــات ســلطة النقــد وقــرارات
وتوصيــات لجنــة إدارة المخاطــر والمعاييــر المصرفيــة وعرضهــا علــى
مجلــس اإلدارة للمصادقــة ،كمــا تترتــب علــى اللجنــة مســؤولية مراجعــة
السياســات االئتمانيــة دوريــا وتحديثهــا بمــا يتناســب مــع التطــورات فــي
البيئــة االقتصاديــة والسياســة المصرفيــة والتغيــرات فــي وضــع المصــرف.
• إقــرار الخطــط التســويقية المعــدة مــن اإلدارة التنفيذيــة لمنح التســهيالت
االئتمانيــة بكافة أشــكالها.
• التأكــد مــن التــزام اإلدارة التنفيذيــة بالسياســات االئتمانيــة وبالصالحيــات
التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة.
• دراســة طلبــات منــح و/أو تجديــد التســهيالت والتمويــل المرفوعــة مــن
لجنــة التســهيالت فــي اإلدارة التنفيذيــة واتخــاذ القــرار المناســب بشــأنها
وفــق الصالحيــات والســقوف المناطــة باللجنــة ،ورفــع التوصيــات علــى
طلبــات التســهيالت ذات المبالــغ التــي تزيــد عــن صالحيــات اللجنــة
مشــفوعة بالتنســيبات الالزمــة لمجلــس إدارة البنــك.

السيد  /طارق العقاد
يتمثــل دور اللجنــة فــي مســاعدة مجلــس إدارة البنــك بتنفيــذ مســؤولياته
الرقابيــة علــى االســتثمارات .وتتحمــل اللجنــة مســئولية صياغــة السياســات
العامــة لالســتثمار والتــي تخضــع لموافقــة مجلــس اإلدارة ،باإلضافــة إلــى
وضــع المعاييــر اإلرشــادية لالســتثمار تعزيــزا لهــذه السياســات .ولتنفيــذ
دورهــا ،تســند إلــى اللجنــة الســلطات والمســئوليات التاليــة:

• اســتعراض جميــع التقاريــر والدراســات المرتبطــة بوضــع االســتثمارات
الحاليــة للبنــك وظــروف األســواق الماليــة المحليــة والدوليــة وكافــة البيانات
التــي تمكــن اللجنــة مــن ممارســة مســئولياتها بطريقــة مهنيــة وفعالــة__.
• إخطــار مجلــس اإلدارة بشــكل دوري بوضــع محافــظ االســتثمار وإخطــار
المجلــس دون تأخيــر بــأي تغييــرات جوهريــة فــي وضــع هــذه االســتثمارات.
• التطويــر والمراجعــة والتحديــث الــدوري لسياســة االســتثمار وضمــان
التزامهــا بالقوانيــن واللوائــح والمعاييــر المصرفيــة علــى أن ترفــع اللجنــة
نتائــج هــذه الجهــود لمجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا .ويجــب أن تحــدد
هــذه السياســة بشــكل واضــح آليــة اتخــاذ قــرارات االســتثمار واألســقف
المحــددة للســلطات والمراكــز المختلفــة.
• الموافقــة علــى صفقــات اســتثمارية معينــة وتقديــم توصيــات لمجلــس
اإلدارة بشــأن قــرارات االســتثمارات التــي تخــرج عــن نطــاق صالحيــات
اللجنــة حســب سياســة االســتثمار المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة.
• ضمــان التــزام اإلدارة التنفيذيــة بتنفيــذ قــرارات االســتثمار واألســقف
والســلطات المحــددة مــن قبــل اللجنــة.

• دراســة وضــع الديــون المتعثــرة القائمــة ،ووضــع الخطــط الالزمــة للعمــل
علــى تخفيضهــا والتأكــد مــن مــدى كفايــة المخصصــات مقابلهــا وفقــا
لتعليمــات ســلطة النقــد إضافــة لتقديــم التوصيــات المتعلقــة بإعــدام هــذه
الديــون.
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الحوكمة والهيكلية اإلدارية

الحوكمة وإدارة المخاطر

اجتماعات مجلس اإلدارة

حضـــور وغياب الســـادة أعضاء مجلـــس اإلدارة عن جلســـات مجلس
اإلدارة لبنك فلسطين لعام 							 2017
17/1/22

17/2/19

17/3/8

1

2

3

4

السيد /هاشم هاني الشوا

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

السيد /فيصل غازي الشوا

حضور

-

-

حضور

حضور

حضور

السيد /ماهر جواد فرح

حضور

حضور
(هاتف)

حضور

حضور

حضور

حضور
تلفون

حضور

السيد /طارق الشكعة

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

السيد /د.هاني نجم

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

السيد /جون خوري

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

السيدة /لنا أبو حجلة

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

9

السيد /عبداهلل الغانم

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

9

السيد /محمد نافذ الحرباوي

حضور

9

اسماء السادة األعضاء

17/6/30

17/9/12

17/10/12

17/12/22

إجمالي الحضور

17/5/28 17/4/27
5

6

7

8

9

لكل عضو

حضور

حضور

حضور

حضور

9

حضور

حضور

حضور

9

حضور

حضور

9

حضور

9

حضور

9
9

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

السيد /طارق العقاد

-

حضور

حضور

-

حضور

-

حضور

حضور

السيدة /ندى شوشة

-

-

-

-

-

-

حضور

حضور

حضور

مجموع الحضور للجلسات

9

10

10

9

10

9

11

11

10

5
3

لجنة الموارد البشرية وحوكمة البنك
أعضاء اللجنة

السيد  /طارق الشكعة – رئيس اللجنة
السيد  /د .هاني نجم
السيدة  /لنا أبو حجلة
السيدة  /ندى شوشة
يتمثــل دور اللجنــة فــي مراقبــة إطــار حوكمــة البنــك وعمليــة ترشــيح
أعضــاء مجلــس اإلدارة وسياســات مكافــأة وتقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة وتخطيــط عمليــة اإلحــال الوظيفــي وتطويــر سياســات
المــوارد البشــرية .ومــن أجــل تنفيــذ دورهــا ،تســند إلــى اللجنــة الســلطات
والمســئوليات التاليــة:
• مراجعــة واعتمــاد سياســات المــوارد البشــرية لضمــان أنهــا عادلــة
وتنافســية وكاملــة وتحقــق مصالــح بنــك فلســطين علــى المــدى الطويــل.
• المســاعدة فــي مراقبــة التغيــرات والتحســينات الرئيســية فــي دائــرة
المــوارد البشــرية مــن أجــل ضمــان تلبيتهــا الســتراتيجية البنــك.
• إعــداد جــدول بالصالحيــات وتفويــض الصالحيــات لــإدارة ومراجعــة هــذا
الجــدول ســنويا ورفعــه لمجلــس اإلدارة لالعتمــاد.

ويتولــى مهامــه فــي غيابــه .ويكــون رئيــس المجلــس مســؤو ً
ال فــي المقــام
األول عــن أنشــطة المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه .ويعتبــر رئيــس
المجلــس بمثابــة الناطــق الرســمي باســم المجلــس .كمــا أنــه يــرأس
المجلــس والجمعيــة العموميــة.
وتتمثل مهام رئيس المجلس في ضمان التالي:
• مشــاركة أعضــاء المجلــس ،عنــد التعييــن ،فــي برنامــج تعريــف
الموظفيــن بالعمــل وإذا دعــت الحاجــة ،فــي برامــج التعليــم اإلضافــي أو
البرامــج التدريبيــة؛
• أداء المجلس للمهام المنوطة به؛
• تلقــي أعضــاء المجلــس جميــع المعلومــات الالزمــة ألداء المهام المســندة
إليهــم؛
• تحديــد جــدول أعمــال اجتماعــات المجلــس ،ورئاســة تلــك االجتماعــات،
وضمــان تحريــر محاضــر تلــك االجتماعــات؛
• توفير الوقت الكافي لدى المجلس للتشاور واتخاذ القرار؛
• أداء اللجان للمهام المسندة إليها بشكل صحيح؛
• تقييم أداء أعضاء المجلس على األقل مرة واحدة سنويًا؛
• انتخاب المجلس نائباً لرئيس المجلس.

رئيس المجلس والمدير العام:

• دراســة التضــارب المحتمــل لمصالــح األعضــاء والصفقــات مــع األطــراف
ذات الصلــة التــي يقــوم بهــا األعضــاء وتقديــم مقترحــات فــي هــذا الشــأن
لمجلــس اإلدارة طبقــا لدليــل حوكمــة البنــك.

فــي إطــار تنفيــذ هيكليــة شــعارها مواكبــة الحداثــة فــي الحوكمــة
والمعاييــر المثلــى فــي اإلدارة تــم فصــل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة
والمديــر العــام وبالتالــي أصبــح رئيس مجلــس اإلدارة مضطلعًا بمســؤولية
وضــع الرؤيــة والخطــط االســتراتيجية لمجموعــة بنــك فلســطين لضمــان
النمــو واالنتشــار واصبحــت مســؤولية المديــر العــام اإلشــراف علــى علــى
تنفيــذ المهــام اليوميــة فــي اإلدارة والعمليــات للبنــك.

• مراقبــة تنفيــذ عمليــة تنصيــب األعضــاء الجــدد وبرنامــج التطويــر
والتثقيــف المســتمر ألعضــاء مجلــس اإلدارة حســب الضــرورة.

تقييم مجلس اإلدارة

• مراجعــة أي تغييــر فــي الوضــع (بمــا فــي ذلــك تنفيــذ متطلبــات اســتقاللية
العضــو) والتبعيــة المهنيــة لألعضــاء الحالييــن وتقديــم مقترحــات فــي هــذا
الشــأن لمجلــس اإلدارة طبقــا لدليــل حوكمــة البنك.

• مراجعــة سياســات وممارســات الحوكمــة علــى كافــة مســتويات البنــك
وتقديــم مقترحــات بهــذا الشــأن لمجلــس اإلدارة لتحســين فعاليــة وكفــاءة
هــذه السياســات.

•   لجنــة الحوكمــة والمــوارد البشــرية فــي بنــك فلســطين مســؤولة عــن
تقييــم اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.

ينتخــب المجلــس مــن بيــن أعضائــه رئيســاً ونائبــاً لرئيــس المجلــس.
ويحــل نائــب رئيــس المجلــس محــل رئيــس المجلــس ويمــارس صالحياتــه
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الحوكمة وإدارة المخاطر

إدارة المخاطر
الهدف الرئيســي إلدارة المخاطر في بنك فلسطين هو تأسيس آليات
يمكــن من خاللها تحديد وقياس وإدارة ومراقبة المخاطر التي تواجه
البنــك بفاعليــة وتمكنــه من التعاطي معهــا ودرء أي نتائج ســلبية.
وتكمــن الغايــة من إدارة هــذه المخاطر فــي تعزيز مبــدأ «العائد –
المخاطرة» في نتائج البنك من خالل التأكد من أن المخاطر المحيطة:
في الحدود التي تسمح بها درجة شهية المخاطر والموضوعة من قبل
مجلس إدارة البنك والتي تم تضمينها في سياســات وإجراءات البنك.
تــم التحــوط منها لتعظيم ملكية المســاهمين علــى المدى الطويل
ولحمايــة األطــراف ذات العالقة «العمــاء ،المودعين والمســاهمين،
الموظفين ،سلطة النقد».
مرتبطة باألهــداف الربحية الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة والتي
تسعى وحدات األعمال لتحقيقها .بحيث يكمن الهدف في الوصول إلى
درجة «العائد – المخاطرة» المثلى ضمن المحددات الموضوعة ودرجة
شهية المخاطر المقبولة من قبل مجلس اإلدارة.
تم عكســها بدقة وفي الوقت المناســب في تقارير المخاطر لتمكين
األطراف ذات العالقة من اتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة.
إن عملية إدارة المخاطر ال تعني تجنبها بشكل كامل فتعتبر المخاطر
جــزءاً أصيــ ً
ا من العمــل المصرفــي .ولذلك فإن البنــك يقبل تحمل
مستوى معين من المخاطر كجزء من استراتيجية البنك ولكنه يتوقع
عائد مالي وغير مالي متناسب مع درجة هذه المخاطر.

ً
ثالثا :حوكمة المخاطر:
المبادئ التالية تحدد اإلطار العام لحوكمة المخاطر في بنك فلسطين:

مسؤولية مجلس اإلدارة:

يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة إطار عمل إدارة المخاطر مرة سنويا على األقل أو كلما
اقتضت الحاجة وتبعا لألحداث الداخلية والخارجية.
تتضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة المتعلقة بإدارة المخاطر الجوانب التالية:

• اعتمــاد سياســات إدارة المخاطــر وتوضيــح  /تفصيــل درجــة شــهية
المخاطــر كجــزء مــن هــذه السياســة متضمنــة الحــدود ودرجــة
التحمــل.

ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

• تأسيس إطار حوكمة المخاطر كجزء من سياسة إدارة المخاطر.

ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

ذات العالقة للتأكد من أن إدارة المخاطر تعمل بشكل فاعل على مستوى البنك.

تعتبر المنهجيات واألدوات التي يتم تطويرها من قبل إدارة المخاطر
متناسبة مع طبيعة بيئة العمل التي يعمل بها المصرف.
تعتبــر إدارة المخاطر خط الدفاع الثاني فــي المنظومة الرقابية لدى
البنك كما ولها دور واضح في التأكد من فعالية األنظمة الرقابية في
الخط األول المتمثل في وحدات األعمال.

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ

ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ

• تفويــض الصالحيــات إلــى لجنــة المخاطــر بمســتوى مجلــس اإلدارة
للمراجعــةالمســتمرةلفعاليــةإطــارالعمــلالخــاصبــإدارةالمخاطــر.

• اعتماد اإلفصاحات العامة.

يمكن إلدارة المخاطر في البنك أن تقترح وسائل للوصول إلى العائد
األمثــل «المبني على درجة المخاطرة» مثل الوصول للحد األمثل من
السيولة وكذلك الحدود المثلى لتوزيع المحفظة االئتمانية.

ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

• مراجعــة الحــاالت التــي تتســم بدرجــة مخاطــر مرتفعــة والمســلط
عليهــا الضــوء مــن قبــل لجنــة المخاطــر بمســتوى مجلــس اإلدارة.

إدارة المخاطر كيان مستقل عن جميع الوحدات األخرى في البنك .واالستقاللية

تستخدم إدارة المخاطر مصادر معلوماتها المستقلة (نظم المعلومات
اإلدارية  ،MISبلومبــرج ،تقارير /بطاقات التقييم االئتماني ،البيانات
المالية المدققة)

ﺿﺎﺑﻂ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

• تطويــر اســتراتيجية العمــل اعتمــادا علــى مســودة المقترحــات
الخاصــة بالموازنــة وتخطيــط رأس المــال (التقييــم الداخلــي لكفايــة
رأس المــال).

• رفــع التقاريــر للمســاهمين حــول إدارة المخاطــر بالبنــك كجــزء مــن
التقريــر الســنوي ألعمــال البنــك.

ال تعني االنعزال حيث يجب ان تكون إدارة المخاطر قريبة من كافة الوحدات

الهيكلية اإلدارية لبنك فلسطين

إن وضع سياسة ادارة المخاطر هو أحد صالحيات مجلس اإلدارة وهو المسؤول عن
اعتماد استراتيجية ودرجة شهية المخاطر وكذلك المراجعة السنوية أو كلما تطلبت
الحاجة لذلك .يفوض المجلس عملية اإلشراف على جميع أنشطة إدارة المخاطر إلى
لجنة المخاطر بمستوى مجلس اإلدارة .وبالرغم من تفويض هذه الصالحية ،تقع
مسؤولية فعالية إدارة المخاطر وااللتزام بهذه السياسة على عاتق المجلس.

يفوض مجلس اإلدارة المسؤوليات التالية للجنة المخاطر بمستوى مجلس اإلدارة:

• التأكد من تطبيق وتطوير اإلطار العام إلدارة المخاطر في البنك.
• مراقبــة مــدى فعاليــة إدارة المخاطــر فــي البنــك ومتابعــة اإلجــراءات
التصحيحيــة

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎﺕ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻏﺰﺓ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ

ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ

• مراجعــة حزمــة التقاريــر المقدمــة مــن إدارة المخاطــر ربــع ســنويا
علــى األقــل.
• مراجعــة سياســة إدارة المخاطــر ســنويا علــى األقــل والتوصيــة
بالتعديــل إذا تطلــب األمــر.
• المراقبة المستمرة لعرض المخاطر الهامة في البنك.
• مراقبــة االمتثــال لسياســات إدارة المخاطــر فــي البنــك ،تعليمــات
ســلطة النقــد وأي متطلبــات أخــرى إلدارة المخاطــر.
• الموافقــة علــى تعييــن مديــر المخاطــر والمســؤولين الرئيســيين فــي
إدارة المخاطــر واعتمــاد الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر.
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لجنة إدارة المخاطر بمستوى اإلدارة التنفيذية
{ لجنة الموجودات والمطلوبات }
تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات في البنك بدور لجنة إدارة المخاطر على مستوى
اإلدارة التنفيذية .هذا وتغطي لجنة الموجودات والمطلوبات وظيفة مراقبة المخاطر
المصرفية من خالل عرض آخر التطورات في ملف مخاطر البنك على أعضاء اللجنة.
وتتلخص مسؤوليات لجنة إدارة المخاطر بمستوى اإلدارة التنفيذية «لجنة الموجودات
والمطلوبات» في التالي:
• مراجعة سنوية على األقل لإلطار العام إلدارة المخاطر (وتشمل السياسات،
اإلجراءات ،التقارير ،المنهجيات).
• ضمان بقاء البنك ضمن مستوى مقبول من المخاطر المصرفية والمحدد في
سياسة إدارة المخاطر المعتمدة من المجلس والتوصية بإجراءات تصحيحية في
حال مالحظة االنحراف عن هذه السياسة.
• تحليل تقارير إدارة المخاطر واتخاذ اإلجراءات اإلدارية بناء عليها بهدف المحافظة
على البنك ضمن الحدود المقبولة من المخاطر المصرفية ووصوال إلى الحدود
المثلى.
• القيام بعملية التقييم واإلشراف وإدارة المخاطر األساسية على نطاق البنك
وتتضمن على سبيل المثال ال الحصر مخاطر االئتمان ،مخاطر العمليات ،مخاطر
سعر الفائدة والسيولة والسوق «الخزينة».
• المراجعة السنوية للموازنة المبنية على المخاطر وتخطيط رأس المال ارتباطا
بالموازنة المالية للبنك.

دوائر إدارة المخاطر:
تتبــع دوائر إدارة المخاطر فــي البنك لمدير المخاطر وهي الدوائر المســؤولة
عن تطبيق وتطوير اإلطار العام إلدارة المخاطر المصرفية في البنك وتنحصر
مسؤولياتها في النقاط التالية:

• دراسة العالقة بين المتغيرات االقتصادية والسياسية والسوقية والبيئة
التنافسية وتأثيرها على المخاطر المصرفية المحيطة بالبنك.
• مراقبة ومتابعة االمتثال لمتطلبات سلطة النقد وتحديد سقوف زمنية
لالمتثال لهذه المتطلبات.
• رفع التقارير لمجلس اإلدارة حول القضايا الهامة الناتجة عن عملية المراجعة.

• إعداد المسودات الخاصة بسياسات وإجراءات المخاطر في البنك.
• تطويــر اإلجــراءات والمنهجيــات واألدوات المتعلقــة بــإدارة المخاطــر فــي
البنــك.

• تطوير الوعي بأهمية إدارة المخاطر على مستوى اإلدارة والطاقم ومساعدة
إدارة المخاطر في نشر ثقافة المخاطر المصرفية على مستوى البنك.

• مراقبــة ملــف المخاطــر المصرفيــة علــى مســتوى البنــك ورفــع التقاريــر
.

• التوصية  /اإلشراف على برامج تدريبية رسمية لطاقم العمل في البنك حول
إدارة المخاطر المصرفية.

• مراجعــة قبليــة و/أو بعديــة لبعــض العمليــات المصرفيــة وفقــا
للمحــددات الــواردة فــي سياســة إدارة المخاطــر.

• مراجعة سياسة إدارة المخاطر في البنك قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة.
• مناقشة ومراجعة اإلجراءات ،السياسات ،المنتجات والعمليات الهامة المؤثرة
على ملف المخاطر المصرفية في البنك قبل عرضها على المجلس للموافقة
النهائية.

• تقديــم تقييــم مبنــي علــى دراســة المخاطــر لبعــض اإلجــراءات ورفــع
النتائــج والتوصيــات إلــى لجنــة المخاطــر.

مسؤوليات وحدات األعمال:
إن عملية إدارة المخاطر اليومية تقع على عاتق الفروع ووحدات األعمال
في اإلدارة العامة وتتضمن مسؤوليات وحدات األعمال التالي:

• تحديــد ،قيــاس ،تقييــم ،مراقبــة ورفــع تقاريــر عــن المخاطــر
المختلفــة المتعلقــة بوحــدة العمــل.
• تقييــم فعاليــة األنظمــة والضوابــط المســتخدمة لمراقبــة العمــل
اليومــي وتصميــم وتشــغيل أنظمــة تتناســب وطبيعــة العمــل
ومراقبتهــا
• التوصيــة بمقترحــات عمــل تتوافــق ودرجــة شــهية المخاطــر
المنصــوص عليهــا فــي سياســات العمــل.
• رفــع التقاريــر عــن الحــاالت والحــوادث المرتبطــة بمخاطــر
«خســائر مرتبطــة بالعمليــات» إلــى دوائــر المخاطــر المعنيــة
بشــكل دوري.

• دعــم ثقافــة المخاطــر علــى مســتوى البنــك وتطويــر لغــة مشــتركة
مبنيــة علــى هــذه الثقافــة وتقديــم الدعــم والتدريــب الــازم لتحقيــق
ذلــك.
• تقديــم تفســيرات للوائــح والممارســات المتعلقــة بالمخاطــر ونشــرها
علــى مســتوى وحــدات األعمــال.
• تقديــم التدريــب للفــروع ووحــدات االعمــال والمتعلــق بكيفيــة إدارة
المخاطــر وتشــديد الرقابــة علــى العمليــات.
• مراجعــة اإلجــراءات ،السياســات ،المنتجــات والعمليــات الهامــة المؤثــرة
علــى ملــف المخاطــر المصرفيــة فــي البنــك قبــل الموافقــة النهائيــة.
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أجندة إجتماع الجمعية العمومية

افصاحات

الرواتب والمكافآت ألعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة

القرارات ذات األثر المادي

بلغــت الرواتــب والمكافــآت لــإدارة التنفيذيــة العليــا مبلــغ 5,562,562
دوالر أمريكــي.

تعتبــر القــرارات العســكرية اإلســرائيلية أحــد العوائــق الرئيســية فــي

مصاريف سفر وندوات لإلدارة التنفيذية
بلغــت مصاريــف ســفر ونــدوات اإلدارة التنفيذيــة العليــا مبلــغ 210,448
دوالر أمريكــي.

التسهيالت الممنوحة لإلدارة التنفيذية
بلــغ مجمــوع التســهيالت الممنوحــة لــإدارة التنفيذيــة العليــا مبلــغ
 6,148,770دوالر أمريكــي.

المكافأة المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة على األرباح
بلغــت قيمــة المكافــأة المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام 2017
مقــدار  1,395,227دوالر أمريكــي بــدون عــاوات.

االعتماد على موردين وعمالء رئيسيين

إن امتــاك بنــك فلســطين ألكبــر شــبكة مصرفيــة فــي األراضــي
الفلســطينية ّ
مكنــه مــن إدارة عملياتــه واســتمراريتها بكفــاءة فــي ظــل
هــذه الظــروف.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ومقترحات مجلس اإلدارة:

السيطرة على الشركة
ال توجد جهات مسيطرة على الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

أعمال مجلس اإلدارة للعام 2017
عقــد مجلــس اإلدارة خــال العــام  2017تســعة جلســات لممارســة المهــام
الموكلــة لــه كمــا هــو مذكــور فــي مدونــة الحوكمــة والنظــام الداخلــي
للبنــك.

ال يوجــد مورديــن محدديــن أو عمــاء رئيســيين محليـًا أو خارجياً يشــكلون
 % 10فأعلــى مــن إجمالــي المشــتريات و/أو المبيعات للشــركة.

مسائل ُأحيلت للتصويت من قبل حملة األسهم

اإلمتيازات

خــال العــام 2017

ال توجــد أيــة حمايــة حكوميــة أو امتيــازات تتمتــع بهــا الشــركة أو أي
مــن منتجاتهــا بموجــب القوانيــن واألنظمــة أو غيرهــا .كمــا ال توجــد أيــة
بــراءات اختراعــات أو حقــوق امتيــاز حصلــت الشــركة عليهــا.

العمليات غير المتكررة
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ً
خاصــة الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة
إدارة عمليــات البنــك،
والحواجــز العســكرية التــي تقطــع أوصــال الضفــة الغربيــة ،وبالرغــم
مــن ذلــك ،فــإن بنــك فلســطين وبمــا يمتلكــه مــن كفــاءات اســتطاع
التكيــف مــع هــذه القــرارات.

يسر مجلس إدارة بنك فلسطين دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقد في قاعة
االجتماعات في مقر المركز الرئيسي للبنك في رام اهلل عين مصباح نزلة المحكمة بالتواصل مع مقر اإلجتماع للمساهمين في قطاع
غزة في فندق الروتس الجديد-شارع الرشيد-على شاطئ بحر غزة عبراإلتصال المرئي (الفيديو كونفرنس) الساعة  11:00صباحاً يوم
الخميس الموافق .2018/3/29

ال يوجــد أيــة مســائل أثيــرت أو أُحيلــت مــن قبــل أي مــن حملــة االســهم

البيانات المالية األولية
ال يوجــد اختــاف بيــن البيانــات الماليــة األوليــة المفصــح عنهــا ســابقًا
والبيانــات الماليــة النهائيــة.

مدققي الحسابات

ال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال
الســنة الماليــة وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة الرئيســية.

قام بتدقيق البيانات المالية للعام  2017شركة ارنست و يونغ.

اإلجراءات القانونية

آلية إيصال المعلومات

بلــغ عــدد القضايــا المقامــة علــى البنــك وشــركاته التابعــة ( )109و()73
قضيــة كمــا فــي  31كانــون األول  2017و ،2016علــى التوالــي ،وذلــك
ضمــن النشــاط الطبيعــي للبنــك .بلغــت قيمــة القضايــا مبلــغ يعــادل
 20.892.357دوالر أمريكــي ومبلــغ يعــادل  12.515.965دوالر أمريكــي
كمــا فــي  31كانــون األول  2017و ،2016علــى التوالــي ،وفــي تقديــر
إدارة ومحامــي البنــك فإنــه لــن يترتــب علــى البنــك أيــة إلتزامــات لقــاء
هــذه القضايــا باســتثناء مــا تــم تخصيصــه لمواجهتهــا.

ســيتم إرســال التقريــر الســنوي لجميــع الســادة المســاهمين علــى
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• تالوة تقرير مجلس اإلدارة ومناقشته والمصادقة عليه.
• عرض تقرير فاحص الحسابات ومناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في .2017/12/31
• الموافقة على انضمام عضو مجلس اإلدارة السيدة /ندى شوشه إلى عضوية مجلس اإلدارة وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية.
• إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .2017/12/31
• إنتخاب فاحص حسابات جديد لعام  2018وتحديد أتعابه أو تفويض المجلس بذلك.
• المصادقة على توصية مجلس اإلدارة بصرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس إدارة البنك عن العام .2017
• مناقشة اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع مبلغ  27,000,000دوالر أمريكي من األرباح المتحققة نقداً بواقع  %13.5من رأس المال المدفوع
وذلك على السادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية المسجلين لدى بورصة فلسطين بتاريخ يوم األربعاء الموافق  2018/3/28كل
بقدر نصيبه في رأس مال الشركة.
• إنتخاب مجلس إدارة جديد لألربع سنوات القادمة.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية ومقترحات مجلس اإلدارة:
• المصادقة على زيادة رأس المال االسمي ليصبح  250مليون دوالر (مئتين وخمسين مليون دوالر) بد ً
ال من  200مليون دوالر (مئتي مليون
دوالر) من ذات صنف األسهم االسمية وبنفس الشروط.
• المصادقة على تعديل المادة  35لتصبح كالتالي“ :يفوض مجلس اإلدارة بتحديد قيمة مبلغ بدل حضور جلسة مجلس اإلدارة وفقا لمكان
انعقاد الجلسة وظروف انتقال أعضاء مجلس اإلدارة ويحدد البدالت واالتعاب والمكافأة لرئيس مجلس اإلدارة وفقا لمقتضيات العمل
الموكل اليه”.

عناوينهــم المســجلة لدينــا مــع بطاقــة الدعــوة الخاصــة باجتمــاع الهيئــة
العامــة ،كمــا ســيكون التقريــر متاحـًا لإلطــاع فــي جميــع فروعنــا وعلــى
موقــع البنــك االلكترونــي:
http://www.bop.ps/ar/home
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قائمة الدخل الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

كما في  31كانون األول 2017

إيضاح

2017

2016

إيضاح

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

28

152.110.075

129.049.764

29

()39.456.584

()28.052.964

112.653.491

100.996.800

26.367.775

15.147.458

43.760.340

32.991.476

صافي إيرادات الفوائد والتمويل واإلستثمار والعموالت

182.781.606

149.135.734

أرباح عمالت أجنبية

13.384.823

10.469.506

5.006.039

صافي أرباح محفظة موجودات مالية

32

1.308.003

715.965

15.904.566

إسترداد مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة

8

7.483.376

3.184.656

69.320.409

أرباح تقييم إستثمارات عقارية

12

522.230

1.076.303

8.522.483

حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة

11

219.947

433.477

10.421.612

إيرادات ناتجة عن إندماج أعمال

2

-

2.070.113

72.378.848

إيرادات أخرى

33

15.234.622

10.398.861

4.884.822.851

4.121.322.946

إجمالي الدخل

220.934.607

177.484.615

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الفوائد الدائنة
الفوائد المدينة

الموجودات
1.286.036.545

801.160.640

صافي إيرادات الفوائد

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

6

570.782.992

621.058.507

صافي إيرادات التمويل واإلستثمار

30

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

7

9.214.445

10.117.262

صافي إيرادات العموالت

31

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

8

2.518.590.540

2.213.463.765

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

9

34.197.706

37.186.147

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

10

252.500.947

256.782.668

إستثمار في شركات حليفة

11

5.225.986

إستثمارات عقارية

12

16.693.998

ممتلكات وآالت ومعدات

13

84.460.662

مشاريع تحت التنفيذ

14

7.145.893

موجودات غير ملموسة

15

13.223.731

موجودات أخرى

16

86.749.406

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

5

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية

المصروفات

المطلوبات

نفقات الموظفين

34

()66.629.786

()52.720.908

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

17

296.217.573

308.987.536

مصاريف تشغيلية

35

()53.953.234

()42.017.903

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

18

150.234.858

89.225.299

إستهالكات وإطفاءات

 13و15

()10.378.347

()8.157.934

ودائع العمالء

19

3.558.801.862

2.981.754.664

8

()15.989.443

()6.175.232

تأمينات نقدية

20

209.829.928

161.396.927

ديون معدومة لم يسبق التخصيص لها

()1.000.553

()408.548

قرض مساند

21

75.000.000

50.000.000

غرامات سلطة النقد الفلسطينية

-

()5.000

مخصصات متنوعة

22

33.924.852

28.867.116

إجمالي المصروفات

()147.951.363

()109.485.525

مخصصات الضرائب

23

11.127.197

6.519.249

الربح قبل الضرائب

72.983.244

67.999.090

مطلوبات أخرى

24

99.724.894

90.997.358

مصروف الضرائب

()18.974.316

()14.943.110

4.434.861.164

3.717.748.149

54.008.928

53.055.980

مجموع المطلوبات

مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

36

23

ربح السنة
ويعود إلى:

حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

1

200.000.000

195.008.685

مساهمي البنك

عالوة إصدار

25

24.848.415

24.848.415

جهات غير مسيطرة

4

إحتياطي إجباري

26

46.520.307

41.431.505

إحتياطي إختياري

26

246.361

246.052

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

38

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

26

35.439.810

30.553.490

إحتياطي تقلبات دورية

26

40.000.000

39.001.737

إحتياطي القيمة العادلة

9

159.568

()297.057

أرباح مدورة

51.138.854

36.171.383

مجموع حقوق ملكية مساهمي البنك

398.353.315

366.964.210

51.608.372

36.610.587

449.961.687

403.574.797

4.884.822.851

4.121.322.946

4

حقوق جهات غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

50.888.023

50.985.680

3.120.905

2.070.300

54.008.928

53.055.980

0.25

0.25

تعتبر االيضاحات المرفقة من  1الى  51جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرآ معها
تعتبر االيضاحات المرفقة من  1الى  51جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرآ معها

99
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100

ربح السنة

توزيعات أسهم (إيضاح )27

الرصيد في نهاية السنة

كسور األسهم الموزعة

توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )27

-

-

195.008.685

-

-

10.000.000

-

10.008.685

-

-

-

-

-

-

175.000.000

دوالر أمريكي

رأس المال
المدفوع

200.000.000

54.734.823

56.208.599

المحول إلى اإلحتياطيات

-

-

-

-

-

-

-

4.991.315

إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى

725.895

3.152.619

زيادة رأس مال ناتجة عن إندماج أعمال (إيضاح )2

عالوة إصدار ناتجة عن إندماج أعمال (إيضاح )25

حقوق جهات غير مسيطرة ناتجة عن إندماج
أعمال(إيضاح )2

إحتياطي القيمة العادلة لموجودات مالية مباعة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى

ربح السنة

الرصيد في بداية السنة

2016

الرصيد في نهاية السنة

كسور األسهم الموزعة

توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )27

توزيعات أسهم (إيضاح )27

المحول إلى اإلحتياطيات

عالوة إصدار ناتجة عن زيادة رأسمال شركة تابعة

تسديد رأسمال شركة تابعة

إحتياطي القيمة العادلة لموجودات مالية مباعة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى

دوالر أمريكي
195.008.685

جهات غير مسيطرة

2017

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات الحقة:

41.431.505

-

-

-

5.098.568

-

-

-

-

-

-

-

36.332.937

دوالر أمريكي

إجباري

46.520.307

-

-

-

5.088.802

-

-

-

-

-

-

41.431.505

دوالر أمريكي

246.052

-

-

-

40.529

-

-

-

-

-

-

-

205.523

-

-

-

-

-

-

35.439.810

-

-

-

4.886.320

30.553.490

-

-

-

7.898.197

-

-

-

-

-

-

-

22.655.293

دوالر أمريكي

مخاطر
مصرفية عامة

إحتياطيات

دوالر أمريكي

إختياري

246.361

-

-

-

309

-

-

-

-

-

-

246.052

دوالر أمريكي

30.553.490

دوالر أمريكي

39.001.737

-

-

-

4.768.985

-

-

-

-

-

-

-

34.232.752

دوالر أمريكي

تقلبات دورية

40.000.000

-

-

-

998.263

-

-

-

-

-

-

39.001.737

دوالر أمريكي

()297.057

-

-

-

-

-

-

-

()339.796

3.152.619

3.152.619

-

()3.109.880

دوالر أمريكي

القيمة العادلة

159.568

-

-

-

-

-

-

()393.754

850.379

850.379

-

()297.057

دوالر أمريكي

398.612

50.888.023

-

4.858

51.738.402

850.379

50.888.023

11.941.558

()4.858

2.996.421

()124.484

3.120.905

-

5.659

()20.359.814

-

()2.920.726

-

()23.280.540

-

339.796

50.985.680

-

50.985.680

5.149

()18.000.000

-

-

10.008.685

15.813.723

-

-

54.138.299

3.152.619

50.985.680

دوالر أمريكي

36.610.587

-

()126.405

-

-

-

-

33.908.742

-

2.070.300

-

2.070.300

757.950

دوالر أمريكي

403.574.797

5.149

()18.126.405

-

305.756.304

دوالر أمريكي

36.171.383

5.149

()18.000.000

()10.000.000

()17.806.279

-

-

-

30.647.037

دوالر أمريكي

أرباح مدورة

366.964.210

-

10.008.685

15.813.723

33.908.742

-

56.208.599

3.152.619

53.055.980

304.998.354

حقوق الملكية

حقوق جهات
غير مسيطرة

مجموع
حقوق الملكية

5.659
51.138.854

-

5.659
398.353.315

51.608.372

449.961.687

()20.359.814

()4.991.315

()10.973.694

-

-

-

2.985.390

11.941.558

-

54.734.823

725.895

2.985.390

-

-

50.888.023

36.171.383

54.008.928

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

366.964.210

36.610.587

دوالر أمريكي

403.574.797

تعتبر االيضاحات المرفقة من  1الى  51جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرآ معها

24.848.415

-

-

-

-

-

15.813.723

-

-

-

-

-

9.034.692

دوالر أمريكي

عالوة اصدار

24.848.415

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.848.415

دوالر أمريكي

عالوة اصدار

إجباري

إختياري

مخاطر
مصرفية عامة

تقلبات دورية

القيمة العادلة

أرباح مدورة

حقوق الملكية

حقوق جهات
غير مسيطرة

مجموع
حقوق الملكية
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54.734.823

56.208.599

مساهمي البنك

2.996.421

2.070.300
4

51.738.402

54.138.299

الرصيد في بداية السنة

بنود الدخل الشامل األخرى:

102
101

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

725.895

3.152.619
إجمالي الدخل الشامل للسنة

54.008.928

53.055.980
ربح السنة

دوالر أمريكي
إيضاح

2017

2016

دوالر أمريكي

رأس المال
المدفوع

ويعود إلى:

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

إحتياطيات

تعتبر االيضاحات المرفقة من  1الى  51جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرآ معها

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

قائمة الدخل الشامل الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

2017

2016

أنشطة التشغيل

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إيضاح
ربح السنة قبل الضرائب

72.983.244

67.999.090

تعديالت:
إستهالكات وإطفاءات

10.378.347

8.157.934

صافي أرباح محفظة الموجودات المالية

()1.308.003

()715.965

مخصص تدني تسهيالت وتمويالت إئتمانية

15.989.443

6.175.232

إسترداد مخصص تدني تسهيالت ائتمانية

()7.483.376

()3.184.656

مخصصات متنوعة

5.960.538

4.757.463

أرباح تقييم إستثمارات عقارية

()522.230

()1.076.303

حصة البنك من نتائج أعمال شركات حليفة

()219.947

()433.477

خسائر (أرباح) إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

110.785

()101.937

95.888.801

81.577.381

التغير في الموجودات والمطلوبات:
تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

()313.632.842

()376.225.200

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

()41.502.977

()38.649.100

موجودات أخرى

()14.135.484

()19.604.353

ودائع العمالء

577.047.198

195.434.199

تأمينات نقدية

48.433.001

35.273.251

مطلوبات أخرى

7.179.474

27.788.073

صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل قبل الضرائب والمخصصات المدفوعة

359.277.171

()94.405.749

ضرائب مدفوعة

()14.601.442

()12.495.516

مخصصات متنوعة مدفوعة
صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل

()902.802

()785.715

343.772.927

()107.686.980

()641.667

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2017

 -1عــام

وسُــجل لــدى مســجل الشــركات فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،فــي مدينــة غــزة فــي فلســطين،
تأســس بنــك فلســطين (البنــك) عــام 1960
ِ
كشــركة مســاهمة عامــة محــدودة تحــت رقــم ( )563200096بموجــب قانــون الشــركات لســنة  1929وتعديالتــه الالحقــة.
يتألــف رأســمال البنــك المصــرح بــه مــن  200مليــون ســهم بقيمــة إســمية دوالر أمريكــي واحــد للســهم .بلــغ رأس المــال المدفــوع مبلــغ 200.000.000
دوالر أمريكــي و 195.008.685دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2017و ،2016علــى التوالــي.
تم إدراج أسهم البنك للتداول في بورصة فلسطين خالل عام .2005
مــن أهــم غايــات البنــك القيــام بجميــع أعمــال البنــوك وتشــمل هــذه األعمــال فتــح الحســابات الجاريــة واإلعتمــادات وقبــول الودائــع واألمانــات وإقــراض
األمــوال مــن خــال فروعــه المنتشــرة فــي فلســطين وعددهــا ( )28فرع ـًا باإلضافــة إلــى ( )43مكتب ـًا .بلــغ عــدد المكاتــب التمثيليــة الخارجيــة للبنــك
المرخصــة مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية مكتبيــن أحدهمــا فــي مدينــة دبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة واآلخــر فــي دولــة تشــيلي .كمــا
بلــغ عــدد فــروع البنــك اإلســامي  /شــركة تابعــة ( )15فرع ـًا باإلضافــة إلــى ( )3مكتب ـًا.
بلــغ عــدد موظفــي البنــك كمــا فــي  31كانــون األول  )1.705( 2017موظفـاً مقابــل ( )1.652موظفـًا كمــا فــي  31كانــون األول  .2016بلــغ عــدد موظفــي
الشــركات التابعــة كمــا فــي  31كانــون األول  )533( 2017موظفـاً مقابــل ( )461موظفـاً كمــا فــي  31كانــون األول .2016
تــم إقــرار هــذه القوائــم الماليــة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك خــال جلســته رقــم ( )357بتاريــخ  4شــباط  ،2018وتــم الموافقــة عليهــا وإقرارهــا مــن
ســلطة النقــد الفلســطينية بتاريــخ  15آذار 2018

 -2القوائم المالية الموحدة

تمثل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة بنك فلسطين وشركاته التابعة كما في  31كانون األول .2017
لقد كانت نسب ملكية البنك في رأسمال شركاته التابعة كما يلي:

بلد المنشأ واألعمال
البنك اإلسالمي العربي

أنشطة اإلستثمار
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ومن خالل الدخل الشامل
شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ومن خالل الدخل الشامل

شركة الوساطة

فلسطين

87

87

3.560.000

()48.767.630

()59.203.370

شركة بال بي

فلسطين

85

85

1.500.000

3.329.012

2.805.746

شركة 2000

إستحقاق موجودات مالية
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

22.034.812
-

()2.322.642

إستثمار في شركات تابعة

-

()24.208.435

نقد وما في حكمه محول للبنك نتيجة إندماج أعمال

-

175.314.639

عوائد أسهم مقبوضة

2.650.273

1.946.681

موجودات غير ملموسة

()4.377.097

()2.240.190

()5.782.927

()8.411.015

()661.643

()380.983

بيع إستثمارات عقارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
بيع ممتلكات وآالت ومعدات

394.441

649.965

()17.273.614

()12.746.738

378.724

396.470

4.332.035

155.271.246

25.000.000

50.000.000

أرباح نقدية موزعة

()21.144.940

()18.419.384

تسديدات رأسمال شركة تابعة

11.941.558

-

تسديدات عالوة إصدار شركة تابعة

صافي النقد من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
قرض مساند

52.06

51.98

75.000.000

50.000.000
1.500.000

53.049.351

مشاريع تحت التنفيذ

2017

2016

2017

2016
3.560.000

77.878.497

شراء إستثمارات عقارية

%

دوالر أمريكي

()5.774.944

11.567.565

ودائع لدى بنوك إسالمية تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

فلسطين

نسبة الملكية

رأس المال المكتتب

2.985.390

-

كسور األسهم الموزعة المباعة

5.659

5.149

صافي النقد من أنشطة التمويل

18.787.667

31.585.765

الزيادة في النقد وما في حكمه

366.892.629

79.170.031

النقد وما في حكمه في بداية السنة

678.813.158

599.643.127

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

1.045.705.787

678.813.158

فلسطين

100

100

100.000

100.000

أقــرت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للبنــك االســامي العربــي فــي اجتماعهــا الــذي عقــد بتاريــخ  2نيســان  2017زيــادة رأســمال البنــك االســامي العربــي
مــن  50مليــون ســهم بقيمــة اســمية دوالر أمريكــي للســهم إلــى  75مليــون ســهم بقيمــة اســمية دوالر أمريكــي للســهم مضاف ـاً إليهــا عــاوة إصــدار
بمبلــغ  0.25دوالر أمريكــي لــكل ســهم .كذلــك قــرر مجلــس إدارة البنــك المنعقــد فــي  2تشــرين الثانــي  2017زيــادة حصــة البنــك مــن أســهم البنــك
اإلســامي العربــي لتصبــح .% 52.06
وقــد كانــت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة لبنــك فلســطين قــد أقــرت ســابقاً بتاريــخ  25آذار  2016شــراء حصــة إضافيــة تعــادل  % 31مــن أســهم البنــك
اإلســامي العربــي حيــث اصبحــت إجمالــي حصــة بنــك فلســطين فــي البنــك اإلســامي العربــي مــا نســبته  ،% 51.98األمــر الــذي مكــن البنــك مــن القــدرة
علــى الســيطرة علــى البنــك اإلســامي العربــي مــن خــال امتالكــه حصــة تزيــد عــن % 50مــن حقــوق التصويــت ،وكــون البنــك معــرض لعوائــد متغيــرة
ناتجــة عــن اســتثماره فــي البنــك اإلســامي العربــي ولديــة القــدرة علــى التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــال نفــوذه ،تــم توحيــد القوائــم الماليــة للبنــك
اإلســامي العربــي مــع القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك .هــذا وكــون عمليــة توحيــد األعمــال تمــت علــى مراحــل فقــد تــم إعــادة قيــاس أســهم البنــك
اإلســامي العربــي التــي امتلكهــا البنــك قبــل االســتحواذ علــى أســاس القيمــة العادلــة بتاريــخ االســتحواذ ونتــج عــن ذلــك ربــح بمبلــغ  2.062.233دوالر
أمريكــي تــم قيــده فــي قائمــة الدخــل الموحــدة لعــام .2016
باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــام البنــك باالســتحواذ علــى البنــك التجــاري الفلســطيني خــال ســنة  2016مقابــل إصــدار  10.008.685ســهما مــن أســهم البنــك.
وعليــه اشــتملت القوائــم الماليــة الموحــدة موجــودات ومطلوبــات البنــك التجــاري الفلســطيني ،ونتــج عــن ذلــك ربــح بمبلــغ  7.880دوالر أمريكــي تــم
قيــده فــي قائمــة الدخــل الموحــدة لعــام .2016
إن السنة المالية للشركات التابعة هي ذات السنة المالية للبنك وعند الضرورة يقوم البنك بإجراء تعديالت لتتوافق السياسات المتبعة في الشركات
التابعة مع السياسات المحاسبية للبنك.
تم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية للبنك على أساس تجميع كل بند من موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال البنك مع بنود
موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة ،بعد إستبعاد كافة أرصدة الحسابات الجارية والمعامالت فيما بين البنك والشركات التابعة.

تعتبر االيضاحات المرفقة من  1الى  51جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرآ معها
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 -3السياسات المحاسبية

 1.3أسس اإلعداد
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك كمــا فــي  31كانــون األول  2017وفق ـًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر
المحاســبة الدوليــة ووفقــًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية.
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقـًا لمبــدأ الكلفــة التاريخيــة باســتثناء الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل والموجــودات
الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل واإلســتثمارات العقاريــة التــي تظهــر بالقيمــة العادلــة بتاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة.
إن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة األساس للبنك.
 2.3أسس توحيد القوائم المالية
تشــمل القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم الماليــة للبنــك وشــركاته التابعــة كمــا فــي  31كانــون األول  .2017تتحقــق الســيطرة عنــد امتــاك البنــك
للحــق ،أو يكــون معــرض ،لعوائــد متغيــرة ناتجــة عــن اســتثماره بالشــركات المســتثمر بهــا وأن يكــون للبنــك أيض ـًا القــدرة علــى التأثيــر علــى هــذه
العوائــد مــن خــال نفــوذه فــي الشــركات التابعــة.
تتحقق سيطرة البنك على الشركات المستثمر فيها فقط إذا كان البنك لديه:
•النفوذ على الشركات المستثمر فيها (الحقوق القائمة تعطي البنك القدرة على توجيه نشاطات الشركات المستثمر فيها)
•عندما يكون البنك له القدرة والحق في التأثير على العوائد نتيجة سيطرته على الشركات المستثمر بها
•للبنك القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذه على هذه الشركات.
يقــوم البنــك بإعــادة تقييــم قدرتــه علــى الســيطرة فــي الشــركات المســتثمر بهــا فــي حــال وجــود حقائــق أو ظــروف تــدل علــى تغيــر فــي أحــد العناصــر
الثــاث إلثبــات الســيطرة المذكــورة أعــاه .يبــدأ توحيــد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة عنــد حصــول البنــك علــى الســيطرة وينتهــي التوحيــد عنــد
فقدانــه للســيطرة علــى شــركاته التابعــة .يتــم إضافــة الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصاريــف للشــركات التابعــة التــي تــم االســتحواذ عليهــا
أو التــي تــم التخلــص منهــا خــال الســنة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة مــن تاريــخ الحصــول علــى الســيطرة وحتــى تاريــخ فقدانهــا .يتــم تســجيل أثــر
التغيــر فــي نســبة الملكيــة فــي الشــركات التابعــة (دون فقــدان الســيطرة عليهــا) كمعامــات بيــن المالكيــن.
تــم اســتبعاد كافــة األرصــدة والمعامــات واألربــاح والخســائر غيــر المتحققــة الناتجــة عــن المعامــات بيــن البنــك والشــركات التابعــة وتوزيعــات األربــاح
بالكامــل.
 3.3التغييرات في السياسات المحاسبية
ان السياســات المحاســبية المتبعــة فــي اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة متفقــة مــع تلــك التــي اتبعــت فــي اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة
المنتهيــة فــي  31كانــون األول  ،2016باســتثناء قيــام البنــك بتطبيــق بعــض التعديــات نافــذة المفعــول إبتــدا ًء مــن أول كانــون الثانــي  .2017لــم ينتــج
عــن تطبيــق هــذه التعديــات أي أثــر علــى المركــز أو األداء المالــي الموحــد أو حــول افصاحــات القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )7قائمة التدفقات النقدية :اإلفصاحات
تــم تعديــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )7ليشــمل إضافــة بعــض االيضاحــات حــول التغيــر فــي المطلوبــات الناتجــة عــن األنشــطة التمويليــة للبنــك
والتــي تشــمل التغيــرات النقديــة وغيــر النقديــة ،مثــل أربــاح أو خســائر العمــات األجنبيــة.

تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )12ضريبــة

الدخــل :االعتــراف بالموجــودات الضريبيــة المؤجلــة

الناتجــة عــن الخســائر غيــر المعتــرف بهــا تتطلــب تعديــات المعيــار أن يقــوم البنــك بالنظــر اذا مــا كان قانــون الضريبــة يقيــد مصــادر الربــح الخاضــع
للضريبــة والتــي يمكــن االســتفادة منهــا لتخفيــض الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة عنــد عكســها ،باإلضافــة إلــى بعــض التعديــات المحــدودة األخــرى.

المعايير الصادرة وغير نافذة المفعول
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بعــض المعاييــر والتــي ال تــزال غيــر نافــذة المفعــول ولــم يتــم تبنيهــا بعــد مــن قبــل البنــك .إن المعاييــر التاليــة
هــي التــي تتوقــع إدارة البنــك بــأن يكــون لتطبيقهــا ،عنــد ســريان مفعولهــا ،أثــر علــى المركــز أو األداء المالــي الموحــد أو حــول افصاحــات القوائــم الماليــة
الموحــدة للبنــك .ســيتم تطبيــق هــذه المعاييــر عندمــا تصبــح نافــدة المفعول.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9االدوات المالية
قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة خــال شــهر تمــوز مــن العــام  2014بإصــدار النســخة النهائيــة مــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ()9
 األدوات الماليــة ،والــذي ســيحل محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( - )39األدوات الماليــة :االعتــراف والقيــاس ،وجميــع االصــدارات الســابقة لمعيــارالتقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( .)9يجمــع معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )9جميــع جوانــب المحاســبة الثالثــة المتعلقــة بــاألدوات الماليــة :التصنيــف
والقيــاس والتدنــي فــي القيمــة ومحاســبة التحــوط .قــام البنــك بتطبيــق المرحلــة األولــى مــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )9الصــادر خــال
عــام  .2009وكان التطبيــق المبدئــي للمرحلــة األولــى مــن المعيــار فــي  1كانــون الثانــي .2012
ان النســخة الجديــدة مــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )9ســتطبق علــى الفتــرات الســنوية ابتــدا ًء مــن  1كانــون الثانــي  2018مــع الســماح
بالتطبيــق المبكــر .يطبــق المعيــار بأثــر رجعــي باســتثناء محاســبة التحــوط وتضمــن معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )9اعفــاء المنشــآت مــن
تعديــل أرقــام المقارنــة.
ســيقوم البنــك بتطبيــق المعيــار الجديــد بتاريــخ التطبيــق االلزامــي للمعيــار ولــن يقــوم البنــك بتعديــل أرقــام المقارنــة .ال يتوقــع البنــك بشــكل عــام أثــر
جوهــري علــى قائمــة المركــز المالــي وقائمــة حقــوق الملكيــة باســتثناء تأثيــر تطبيــق متطلبــات تدنــي القيمــة الجديــدة وفقـًا لمعيــار التقاريــر الماليــة
الدولــي رقــم ( .)9يقــوم البنــك حاليـًا بعمــل دراســة مفصلــة لتقييــم أثــر معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )9علــى األرقــام كمــا فــي  31كانــون األول
 2017والتــي ســيتم عكــس أثرهــا علــى القوائــم الماليــة بتاريــخ التطبيــق االلزامــي للمعيــار .توافقـًا مــع معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )8السياســات
المحاســبية والتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية واألخطــاء وبســبب عــدم توفــر المعلومــات الكافيــة لإلفصــاح عــن األثــر الكمــي للمعيــار كمــا  31كانــون
األول  2017فإنــه لــن يتــم اإلفصــاح عــن أثــر المعيــار فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول .2017
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التصنيف والقياس
ال يتوقــع البنــك أثــر جوهــري علــى المركــز المالــي او حقــوق الملكيــة الناتجــة عــن تطبيــق متطلبــات التصنيــف والقيــاس الجديــدة لمعيــار التقاريــر
الماليــة الدولــي رقــم ( .)9يتوقــع البنــك اســتمرارية اســتخدام التكلفــة المطفــأة واســتخدام التصنيــف الجديــد ابتــدا ًء مــن  1كانــون الثانــي  2018لتصنيــف
جــزء مــن محفظــة أدوات الديــن باســتخدام القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل.
ان التســهيالت االئتمانيــة المحتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة ،تتمثــل بدفعــات أصــل الديــن والفائــدة .قــام البنــك بتحليــل خصائــص
التدفقــات النقديــة التعاقديــة لــأدوات الماليــة وتوصــل الــى انهــا تتفــق مــع مواصفــات قيــاس الكلفــة المطفــأة وفق ـ ًا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي
رقــم ( ،)9ولذلــك ال يتطلــب إعــادة تصنيــف هــذه األدوات الماليــة.

التدني في القيمة
ان المعيــار الجديــد يضــع نموذج ـاً للخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لجميــع أدوات الديــن الماليــة المصنفــة بالتكلفــة المطفــأة او المصنفــة كأدوات ماليــة
مــن خــال الدخــل الشــامل ،باإلضافــة الــى ذلــك فــإن نمــوذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة يطبــق علــى االرتباطــات وااللتزامــات المحتملــة التــي ال يتــم
قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح والخســائر.
الخسائر االئتمانية المتحققة مقارنة مع الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الجديد:
ان تطبيــق مبــدأ الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ســيقوم بتغييــر نمــاذج ومبــادئ احتســاب وتســجيل الخســائر االئتمانيــة بشــكل جوهــري .إن مخصــص
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة يمثــل الخســائر االئتمانيــة المبنيــة علــى قيــم غيــر متحيــزة تعتمــد علــى عــدة ســيناريوهات بــأوزان ونتائــج مختلفــة،
باإلضافــة إلــى األخــذ بعيــن االعتبــار القيمــة الزمنيــة ومــدى صحــة المعلومــات عــن االحــداث الســابقة واألوضــاع الحاليــة والتوقعــات المســتقبلية عــن
ً
ومقارنــة مــع نمــوذج الخســارة المتحققــة الحاليــة (األدوات الماليــة المتعثــرة) وفقــَا معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ()39
الحالــة االقتصاديــة .بينمــا
الــذي يتضمــن تقديــر التدنــي والقيمــة الزمنيــة والمعلومــات عــن االحــداث الســابقة ضمــن الظــروف الحاليــة .ان هــدف تطبيــق نمــوذج قيــاس التدنــي
الجديــد هــو تســجيل الخســارة لــكل الفتــرة علــى جميــع األدوات الماليــة التــي حصــل عليهــا زيــادة جوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة منــذ االعتــراف
االولــي .وبالمحصلــة فــإن مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ســيتم احتســابه امــا بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الثنــي عشــر شــهراً او بالخســائر
االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األدوات الماليــة التــي زادت مخاطرهــا االئتمانيــة منــذ االعتــراف االولــي .النمــوذج الحالــي للخســائر المتحققــة
يعتــرف بالخســارة االئتمانيــة لــكل الفتــرة عندمــا يكــون هنــاك دليــل علــى التدنــي باإلضافــة الــى المخاطــر االئتمانيــة لــأدوات المتعثــرة وغيــر المحــددة
بعــد .هــذا وبســبب إضافــة شــروط زيــادة المخاطــر االئتمانيــة واالخــذ بعيــن االعتبــار المعلومــات المســتقبلية ،فــإن نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
يلغــي الحاجــة لوجــود قيمــة محــددة او حــدث مهــم حســب نمــوذج الخســارة المتحققــة ،حيــث انــه ســيتم االعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي
مرحلــة مبكــرة وعلــى مــدى عمــر األدوات الماليــة وفق ـاً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم (.)9

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان واالنتقال من المرحلة األولى الى المرحلة الثانية:
األدوات المالية غير المتعثرة
تتكــون المرحلــة األولــى مــن جميــع أدوات الديــن الماليــة غيــر المتعثــرة والتــي لــم يحــدث عليهــا زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان مــن تاريــخ االعتــراف
االولــي .يجــب االعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وفقـ ًا الحتماليــة التعثــر خــال اثنــي عشــر شــهراً لــأدوات الماليــة.
تتكــون المرحلــة الثانيــة مــن جميــع أدوات الديــن الماليــة غيــر المتعثــرة والتــي حــدث عليهــا زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان مــن تاريــخ االعتــراف
األولــي .يجــب االعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وفق ـاً الحتماليــة التعثــر علــى مــدى عمــر األدوات الماليــة .هــذا ويتوجــب فــي الفتــرات الالحقــة
إلعــداد التقاريــر الماليــة ،االعتــراف بالمخاطــر االئتمانيــة المتوقعــة وفق ـ ًا الحتماليــة التعثــر خــال اثنــي عشــر شــهراً اذا كان هنــاك تحســن بالمخاطــر
االئتمانيــة لــأدوات الماليــة.

األدوات المالية المتعثرة
تصنــف األدوات الماليــة ضمــن المرحلــة الثالثــة عندمــا يكــون هنــاك ادلــة موضوعيــة للتدنــي نتيجــة لحــدوث خســارة او أكثــر (تعثــر) ،بعــد االعتــراف االولي
مــع وجــود أثــر ســلبي علــى التدفــق النقــدي المســتقبلي لــأداة الماليــة .ان نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة يتطلــب االعتــراف بالخســائر المتوقعــة
علــى مــدى عمــر األدوات الماليــة وذلــك يشــبه الــى حــد كبيــر متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (.)39
أمــا بالنســبة لمحافــظ أدوات الديــن الحكوميــة والصــادر مــن الشــركات ،فــإن المخصصــات التــي تــم تقديرهــا بشــكل فــردي لــأدوات الماليــة المتعثــرة
المعتــرف بهــا وفق ـاً لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )39ســيتم اســتبداله بالمرحلــة الثالثــة وفق ـاً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( ،)9بينمــا
المخصصــات المســجلة لجميــع األدوات الماليــة غيــر المتعثــرة ســيتم اســتبدالها بالمخصصــات بنــا ًء علــى المرحلــة امــا األولــى او الثانيــة وفق ـًا لمعيــار
التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( .)9أمــا بالنســبة لمحافــظ االفــراد فــإن الجــزء المتعلــق بالمخصصــات الــذي لــه عالقــة بــاألدوات الماليــة المتعثــرة وفق ـًا
لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )39ســيتم اســتبداله بمخصصــات المرحلــة الثالثــة ،بينمــا الجــزء غيــر المتعثــر ســيتم اســتبداله بمخصصــات المرحلــة
االولــى او المرحلــة الثانيــة وفق ـاً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم (.)9

العوامل األساسية المؤثرة على احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
ان االمور التالية تحتاج درجة كبيرة من االجتهاد والتي سيكون لها تأثير كبير على احتساب وحجم الخسائر االئتمانية المتوقعة:
•تحديد وقت حدوث زيادة في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية.
•قياس الخسارة االئتمانية لمدة  12شهرا أو على مدى عمر األدوات المالية.
•استخدام المعلومات المستقبلية باستخدام عدد من السيناريوهات المتوقعة.
•جودة الضمانات.
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باإلضافة،فإن المبالغ األولية المذكورة أعاله قد تتغير نتيجة العوامل التالية:
إن النظام اآللي لالحتساب وأنظمة الضبط الداخلي ذات الصلة قد تم وضعها وتشغيلها حديثا.
لــم ينتهــي البنــك بعــد مــن اختبــار وتقييــم أنظمــة الضبــط الداخلــي علــى أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات المتعلقــة بمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم
( )9والتغيــرات فــي اطــار وسياســات الحوكمــة ذات العالقــة.
إن السياسات المحاسبية الجديدة والفرضيات واالجتهادات والتقديرات المستخدمة خاضعة للتقييم والتغيير وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( – )7تعديل على اإليضاحات
تــم تعديــل معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )7األدوات المالية-اإلفصاحــات ،ليشــمل إفصاحــات نوعيــة وكميــة أكثــر اتســاعًا تتعلــق بمعيــار التقاريــر
الماليــة الدولــي رقــم ( )9مثــل فئــات التصنيــف الجديــدة والتدنــي ومتطلبــات محاســبة التحــوط.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15االيرادات من العقود مع العمالء
يحــدد المعيــار رقــم ( )15المعالجــة المحاســبية لــكل أنــواع اإليــرادات الناشــئة مــن العقــود مــع العمــاء ،وينطبــق هــذا المعيــار علــى جميــع المنشــآت التــي
تدخــل فــي عقــود لتوريــد الســلع والخدمــات للعمــاء باســتثناء العقــود الخاضعــة لمعاييــر اخــرى مثــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )17االيجــارات .يحــل
هــذا المعيــار بــد ً
ال مــن المعاييــر والتفســيرات التاليــة:
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )11عقود اإلنشاء
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )18اإليراد

سيتم تطبيق هذه التفسيرات اعتباراً من  1كانون الثاني  ،2019مع وجود إعفاءات محددة للتطبيق.
 4.3ملخص ألهم السياسات المحاسبية

تحقق اإليرادات واإلعتراف بالمصاريف

يتم تحقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية باستثناء فوائد وعموالت التسهيالت والتمويالت االئتمانية المتعثرة.
يتــم التحقــق مــن ايــرادات التمويــات واإلســتثمارات وفق ـ ًا لمبــدأ اإلســتحقاق .يتــم تســجيل العمــوالت كإيــرادات عنــد تقديــم الخدمــات المتعلقــة بهــا،
ويتــم اإلعتــراف بأربــاح توزيعــات األســهم مــن الشــركات المســتثمر بهــا عنــد نشــوء حــق الســتالمها.
يتم االعتراف بالمصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.

التسهيالت والتمويالت االئتمانية
يتم إدراج التسهيالت والتمويالت االئتمانية بالكلفة بعد تنزيل مخصص تدني التسهيالت والتمويالت االئتمانية والفوائد واألرباح المعلقة.
يتــم تكويــن مخصــص تدنــي التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة المباشــرة إذا تبيــن عــدم إمكانيــة تحصيــل المبالــغ المســتحقة للبنــك وعندمــا يتوفــر
دليــل موضوعــي علــى أن حدثـاً مــا قــد أثــر ســلب ًا علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية للتســهيالت والتمويــات االئتمانيــة المباشــرة وعندمــا يمكــن تقديــر
هــذا التدنــي ،تســجل قيمــة المخصــص فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يتــم تعليــق الفوائــد والعمــوالت واألربــاح علــى التســهيالت والتمويــات اإلئتمانيــة المتعثــرة والمصنفــة الممنوحــة للعمــاء وفقـًا لتعليمــات ســلطة النقــد
الفلسطينية.
يتــم شــطب التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة المعــد لهــا مخصصــات فــي حــال عــدم جــدوى اإلجــراءات المتخــذة لتحصيلهــا بتنزيلهــا مــن المخصــص
وفقـًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية ويتـــم تحـــويل أي فائــض فــي المخصــص ،إن وجــد ،لقائمــة الدخــل الموحــدة .يضــاف المحصــل مــن الديــون
الســابق شــطبها إلــى اإليــرادات.
يتــم إســتبعاد التســهيالت والتمويــات التــي مضــى علــى تعثرهــا أكثــر مــن  6ســنوات والفوائــد المعلقــة واألربــاح والمخصصــات المتعلقــة بهــا مــن
القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك وفقــاً لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية.

التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ( )13برامج والء العمالء
التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ( )15إتفاقيات إنشاء العقارات
التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ( )18عمليات نقل الموجودات من العمالء
التفسير الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير رقم ( )31االيراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية.
يجب تطبيق هذا المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيق المبكر.

إستثمارات في موجودات مالية

قــام البنــك خــال عــام  2017بعمــل دراســة لتقييــم أثــر معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  .15ان هــذه الدراســة قائمــة علــى األرقــام الحاليــة
المتوفــرة والتــي مــن الممكــن ان تكــون معرضــة للتغييــر بســبب احتمــال توفــر معلومــات جديــدة عندمــا يقــوم البنــك بتطبيــق المعيــار فــي عــام .2018
هــذا وال يتوقــع البنــك وجــود تأثيــر جوهــري علــى قائمــة المركــز المالــي الموحــدة وقائمــة حقــوق الملكيــة الموحــدة ناتــج عــن تطبيــق متطلبــات معيــار
التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم (.)15

موجودات مالية بالقيمة العادلة

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود اإليجار

قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بإصــدار معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )16عقــود االيجــار خــال كانــون الثانــي  2016الــذي يحــدد مبــادئ
االعتــراف والقيــاس والعــرض واالفصــاح عــن عقــود االيجــار.

تشــابه متطلبــات معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ( )16بشــكل جوهــري المتطلبــات المحاســبية للمؤجــر فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (،)17
ووفق ـاً لذلــك ،يســتمر المؤجــر فــي تصنيــف عقــود االيجــار علــى انهــا عقــود ايجــار تشــغيلية أو عقــود ايجــار تمويليــة ،بحيــث يقــوم بمعالجــة هذيــن
النوعيــن مــن العقــود بشــكل مختلــف .يتطلــب معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )16مــن المســتأجر ان يقــوم باالعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات
لجميــع عقــود االيجــار التــي تزيــد مدتهــا عــن  12شــهر ،اال اذا كان االصــل ذو قيمــة منخفضــة ويتطلــب مــن المســتأجر االعتــراف بحقــه فــي اســتخدام
االصــل والمتمثــل فــي االعتــراف باألصــل المســتأجر وااللتــزام الناتــج المتمثــل بدفعــات االيجــار.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )40تحويالت االستثمارات العقارية

توضــح التعديــات فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )40متــى يجــب علــى البنــك تحويــل (إعــادة تصنيــف) العقــارات بمــا فيهــا العقــارات تحــت التنفيــذ
أو التطويــر إلــى أو مــن بنــد االســتثمارات العقاريــة.
تنــص التعديــات ان التغيــر فــي اســتخدام العقــار يحــدث عنــد توفــر متطلبــات تعريــف االســتثمارات العقاريــة (أو فــي حــال لــم تعــد متطلبــات التعريــف
متوفــرة) ويكــون هنــاك دليــل علــى التغيــر فــي االســتخدام .إن مجــرد التغيــر فــي نيــة اإلدارة الســتخدام العقــار ال يمثــل دليــل علــى التغير في االســتخدام.
سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتبارا من  1كانون الثاني  ،2018مع السماح بالتطبيق المبكر.

تفسير رقم ( )22لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية – المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة

يوضــح هــذا التفســير أنــه عنــد تحديــد ســعر الصــرف الســائد الــذي سيســتخدم عنــد االعتــراف االولــي المتعلــق بأصــل أو مصــروف أو دخــل (أو جــزء منــه)
أو عنــد إلغــاء االعتــراف بأصــل أو التــزام غيــر نقــدي متعلــق بدفعــات مقدمــة ،فــإن تاريــخ المعاملــة هــو التاريــخ الــذي تقــوم فيــه المنشــأة باالعتــراف
األولــي باألصــل او االلتــزام غيــر النقــدي الــذي نشــأت عنــه تلــك الدفعــات المقدمــة .يمكــن للمنشــآت تطبيــق هــذه التعديــات بأثــر رجعــي أو مســتقبلي.
سيتم تطبيق هذه التفسيرات اعتبارا من  1كانون الثاني  ،2018مع السماح بالتطبيق المبكر.

تفسير رقم ( )23لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل
يوضــح هــذا التفســير المعالجــة المحاســبية لضريبــة الدخــل عنــد وجــود درجــة مــن عــدم التأكــد فيمــا يتعلــق بالضريبــة والتــي تؤثــر علــى تطبيــق معيــار
المحاســبة الدولــي رقــم ( .)12ال ينطبــق التفســير علــى الضرائــب والرســوم غيــر المتضمنــة فــي نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )12وال تتضمــن
متطلبــات خاصــة للرســوم والغرامــات المتعلقــة بالمعالجــات الضريبــة الغيــر المؤكــدة .يجــب علــى المنشــأة تحديــد مــا اذا كان يجــب اعتبــار كل معالجــة
ضريبيــة غيــر مؤكــدة علــى حــدى أو اعتبارهــا مــع معالجــات ضريبيــة أخــرى.
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يتــم قيــد الموجــودات الماليــة عنــد الشــراء بالقيمــة العادلــة مضافـ ًا إليهــا مصاريــف االقتنــاء المباشــرة ،فــي حــال عــدم كونهــا موجــودات ماليــة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الموحــدة .الحق ـاً لإلعتــراف المبدئــي ،يتــم قيــد جميــع الموجــودات الماليــة إمــا بالقيمــة العادلــة أو بالكلفــة المطفــأة،
كمــا يلــي:
هــي أدوات الملكيــة والمشــتقات الماليــة والتــي يتــم االعتــراف بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل ،ويحــق للمنشــأة تصنيــف أدوات الملكيــة
غيــر المحتفــظ بهــا ألغــراض المتاجــرة ،باختيــار ال يمكــن التراجــع عنــه ،مــن خــال بنــود الدخــل الشــامل.
فــي حــال تــم اختيــار تصنيــف أدوات الملكيــة كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل ،فإنــه يتــم قيــد التغيــر فــي القيمــة العادلــة
فــي حســاب خــاص ضمــن حقــوق الملكيــة ،وعنــد التخلــص منهــا يتــم قيــد األربــاح أو الخســائر فــي حســاب األربــاح المــدورة مباشــرة ،وال يتــم قيدهــا
فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يتم قيد أرباح توزيعات األسهم من االستثمار في أدوات الملكية في قائمة الدخل الموحدة عند نشوء الحق في استالمها.

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

هي أدوات الدين التي يتوافر بها الشرطين التاليين:
•أن تكون أداة الدين متضمنة في نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بأدوات الدّين لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية.
•أن تتضمن الشروط التعاقدية ألداة الدّين تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تمثل فقط دفعات رأس المال والعوائد عليها.
وفــي حــال عــدم توفــر أحــد الشــرطين ،أو كليهمــا ،يتــم تصنيــف األداة الماليــة كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل .كمــا يتوفــر
للبنــك الخيــار بإعتمــاد تصنيــف األداة الماليــة كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل حتــى لــو توفــرت الشــروط المذكــورة فــي حــال
أن يقلــل هــذا التصنيــف أي إعتــراف غيــر ثابــت أو غيــر مالئــم.
الحقـًا لإلعتــراف المبدئــي ،يتــم قيــد أدوات الدّيــن بالكلفــة المطفــأة ،بإســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ،بعــد تنزيــل خســائر التدنــي ،إن وجــدت .يتــم
قيــد الصكــوك اإلســامية عنــد الشــراء بالكلفــة .يقــوم البنــك بدراســة وجــود أدلــة علــى تدنــي القيمــة الدفتريــة لهــذه الموجــودات الماليــة ،وفــي حــال
وجــود هــذه األدلــة يتــم إحتســاب وقيــد مبلــغ التدنــي فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .يتــم قيــد إيــرادات الفوائــد واألربــاح مــن الموجــودات الماليــة بالكلفــة
المطفــأة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

إستبعاد الموجودات المالية

يتــم اســتبعاد الموجــودات الماليــة عنــد انتهــاء الحــق التعاقــدي لإلنتفــاع مــن التدفقــات النقديــة لهــذه الموجــودات ،أو عنــد تحويــل الموجــودات الماليــة
وجميــع المخاطــر وعوائــد الملكيــة إلــى منشــأة أخــرى .فــي حــال لــم يقــم البنــك بتحويــل أو إبقــاء كل المخاطــر والعوائــد األساســية وأبقــت الســيطرة علــى
األصــول المحولــة ،يســجل البنــك حصتــه المتبقيــة فــي الموجــودات ويســجل المطلوبــات بقيمــة المبالــغ المتوقــع دفعهــا .إذا أبقــى البنــك كل المخاطــر
وعوائــد الملكيــة لملكيــة الموجــودات الماليــة المحولــة ،يســتمر البنــك فــي تســجيل الموجــودات الماليــة.

قياس القيمة العادلة

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة مثــل المشــتقات والموجــودات غيــر الماليــة كاالســتثمارات العقاريــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة.
القيمــة العادلــة هــي المقابــل المالــي لبيــع موجــودات أو ســداد مطلوبــات وذلــك مــن خــال عمليــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ
القيــاس .يعتمــد قيــاس القيمــة العادلــة علــى فرضيــة بيــع الموجــودات أو ســداد المطلوبــات إمــا فــي:
•سوق رئيسي للموجودات والمطلوبات.
•أو في حال غياب السوق الرئيسي ،في سوق أكثر مالءمة للموجودات والمطلوبات.
يجب أن يكون للبنك القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات باســتخدام الفرضيــات التــي سيســتخدمها المشــاركين عنــد تســعير الموجــودات والمطلوبــات ،علــى
فــرض أن المشــاركين فــي الســوق هدفهــم تحقيــق منافــع اقتصاديــة.
يســتخدم البنــك أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف التــي توفــر معلومــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،وذلــك مــن خــال زيــادة اســتخدام
معطيــات ذات صلــة يمكــن مالحظتهــا والتقليــل مــن اســتخدام المعطيــات التــي ال يمكــن مالحظتهــا.
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جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة والمصــرح عنهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة تصنــف ضمــن هــرم القيمــة العادلــة ،كمــا
هــو موضــح أدنــاه:
المستوى االول :باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة.
المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة يحــدد البنــك فيمــا إذا كانــت هنالــك عمليــات نقــل بيــن المســتويات فــي التسلســل الهرمــي مــن خــال إعــادة تقييــم التصنيــف
(اســتناداً إلــى أقــل مســتوى معطيــات لــه اثــر جوهــري علــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل) للموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم االعتــراف بهــا فــي القوائــم
الماليــة الموحــدة علــى أســاس متكــرر.
لغــرض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة ،قــام البنــك بتحديــد شــرائح مــن الموجــودات والمطلوبــات وفق ـاً لطبيعــة وخصائــص ومخاطــر ومســتوى القيمــة
العادلــة لهــذه الموجــودات والمطلوبــات.

التقــاص
يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار المبلــغ الصافــي فــي القوائــم الماليــة الموحــدة فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق
القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو يكــون تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل اإلســتهالك المتراكــم وخســائر التدنــي المتراكمــة ،إن وجــدت .تشــمل كلفــة الممتلــكات واآلالت
والمعــدات الكلفــة المتكبــدة إلســتبدال أي مــن مكونــات الممتلــكات واآلالت والمعــدات ومصاريــف التمويــل للمشــاريع اإلنشــائية طويلــة األجــل اذا تحققــت
شــروط اإلعتــراف .يتــم إثبــات جميــع النفقــات األخــرى فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد تحققهــا .ال يتــم إســتهالك األراضــي .يتــم إحتســاب اإلســتهالك
باســتخدام طريقــة القســط الثابــت وفق ـاً للعمــر االنتاجــي المتوقــع كمــا يلــي:
العمر اإلنتاجي (سنوات)
مباني وعقارات
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أثاث ومعدات

17-6

أجهزة الحاسب اآللي

10-5

تحسينات المأجور
وسائل نقل

5
10-7

يتــم شــطب أي بنــد مــن بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات وأي أجــزاء جوهريــة منهــا عنــد التخلــص منهــا أو عنــد عــدم وجــود منفعــة إقتصاديــة متوقعــة
مــن اســتخدام البنــد أو التخلــص منــه .يتــم قيــد أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن شــطب البنــد ،والــذي يمثــل الفــرق بيــن العائــد مــن التخلــص وصافــي القيمــة
الدفتريــة للبنــد ،فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة لبنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات واألعمــار اإلنتاجيــة وطــرق اإلســتهالك فــي كل ســنة ماليــة ويتــم تعديلهــا الحق ـاً ،إن
لــزم األمــر.

وفاء لديون مستحقة
الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك
ً

تظهــر الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ضمــن بنــد «موجــودات أخــرى» وذلــك بالقيمــة التــي آلــت بهــا للبنــك أو
القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل ،ويعــاد تقييمهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة بالقيمــة العادلــة بشــكل إفــرادي ،ويتــم تســجيل أي تــدنٍ فــي قيمتهــا
كخســارة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة وال يتــم تســجيل الزيــادة كإيــراد .يتــم تســجيل الزيــادة الالحقــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز
قيمــة التدنــي الــذي تــم تســجيله ســابقًا.

عقود المواعدات

تعتبــر عقــود المواعــدات موجــودات ماليــة مشــتقة ويتــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن االرتباطــات وااللتزامــات المحتملــة .يســتخدم البنــك مشــتقات األدوات
الماليــة مثــل عقــود العمــات اآلجلــة ألغــراض التحــوط مــن المخاطــر المرتبطــة بتقلــب أســعار العمــات األجنبيــة .يتــم تقييــم المراكــز المفتوحــة بالعمــات
األجنبيــة بالقيمــة العادلــة ويتــم إثبــات صافــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لعقــود المواعــدات
وفق ـًا ألســعار الســوق الســائدة ،وفــي حــال عــدم توفرهــا تذكــر طريقــة التقييــم ،ويتــم تســجيل مبلــغ التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل
الموحــدة.

إستثمارات عقارية

يتــم تصنيــف العقــارات المحتفــظ بهــا لغــرض اإليجــار أو ألغــراض الزيــادة فــي قيمتهــا أو لكليهمــا كإســتثمارات عقاريــة .تــدرج اإلســتثمارات العقاريــة
مبدئي ـًا بالكلفــة والتــي تعــد القيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع متضمنــة تكاليــف الشــراء المتعلقــة بالعقــار .بعــد اإلثبــات المبدئــي يتــم قيــاس جميــع
اإلســتثمارات العقاريــة بالقيمــة العادلــة ويتــم إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

الموجودات غير الملموسة

الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال اإلندمــاج تقيــد بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحصــول عليهــا .أمــا الموجــودات غيــر
الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال طريقــة أخــرى غيــر اإلندمــاج فيتــم تســجيلها بالكلفــة.
يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر الملموســة علــى أســاس تقديــر عمرهــا الزمنــي لفتــرة محــددة أو لفتــرة غيــر محــددة .ويتــم إطفــاء الموجــودات غيــر
الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد خــال هــذا العمــر ويتــم قيــد اإلطفــاء فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .أمــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي عمرهــا
الزمنــي غيــر محــدد فيتــم مراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تســجيل أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي قائمــة الدخــل
الموحــدة.

تشمل الموجودات غير الملموسة أنظمة وبرامج الحاسب اآللي وحق الشهرة.
تقــوم إدارة البنــك بتقديــر العمــر الزمنــي لــكل بنــد مــن بنــود أنظمــة وبرامــج الحاســب اآللــي حيــث يتــم إطفــاء أنظمــة وبرامــج الحاســب اآللــي بطريقــة
القســط الثابــت علــى فتــرة  10ســنوات.

توحيد األعمال وشهرة الشراء

يتــم قيــد عمليــات توحيــد األعمــال بإســتخدام طريقــة اإلســتحواذ .تمثــل كلفــة اإلســتحواذ مجمــوع القيمــة العادلــة للمقابــل المالــي المدفــوع بتاريــخ
اإلســتحواذ وقيمــة حقــوق الجهــات غيــر المســيطرة فــي الشــركات المســتحوذ عليهــا .عنــد أي توحيــد لألعمــال تقــوم البنــك بتقييــم حصــة حقــوق الجهــات
غيــر المســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا بالقيمــة العادلــة .يتــم اإلعتــراف بمصاريــف اإلســتحواذ فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يقــوم البنــك عنــد اإلســتحواذ بتقديــر وتصنيــف الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للشــركة المســتحوذ عليهــا وفقــ ًا للشــروط التعاقديــة والظــروف
اإلقتصاديــة بتاريــخ اإلســتحواذ.
فــي حــال توحيــد األعمــال نتيجــة اإلســتحواذ التدريجــي ،يتــم قيــاس اإلســتثمار المصنــف ســابقًا للشــركة المســتحوذ عليهــا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ
اإلســتحواذ .يتــم قيــد الفــرق بيــن القيمــة العادلــة والقيمــة الدفتريــة لالســتثمار المصنــف ســابقًا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يتــم إثبــات الشــهرة الناتجــة عــن شــراء الشــركات التابعــة بالكلفــة والتــي تمثــل الزيــادة فــي المقابــل المالــي الــذي تــم تحويلــه عــن حصــة الشــركة فــي
صافــي الموجــودات والمطلوبــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن الشــركة التابعــة .إذا كان المقابــل المالــي أقــل مــن القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات
للشــركة التابعــة ،يتــم تســجيل الفــرق كربــح فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
الحق ـًا لإلثبــات المبدئــي ،يتــم إثبــات الشــهرة بالكلفــة بعــد تنزيــل أيــة خســائر تــدنٍ متراكمــة .لغــرض إجــراء دراســة حــول وجــود تدنــي فــي القيمــة
الدفتريــة للشــهرة ،يتــم توزيــع قيمــة الشــهرة بتاريــخ الشــراء علــى الوحــدات ،أو مجموعــة الوحــدات ،المنتجــة للنقــد ،والمتوقــع أن تســتفيد مــن عمليــة
توحيــد األعمــال ،بغــض النظــر عــن كــون الموجــودات والمطلوبــات األخــرى للبنــك قــد تــم توزيعهــا علــى هــذه الوحــدات أم ال.

إستثمار في شركات حليفة

يتــم قيــد اإلســتثمار فــي الشــركات الحليفــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بإســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة .الشــركة الحليفــة هــي تلــك التــي يكــون
للبنــك نفــوذاً مؤثــراً عليهــا وهــو القــدرة علــى المشــاركة فــي القــرارات المتعلقــة بالسياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر بهــا وليــس
التحكــم بهــذه السياســات.
وفقـاً لطريقــة حقــوق الملكيــة ،يظهــر اإلســتثمار فــي الشــركات الحليفــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بالكلفــة ،مضافـاً إليــه التغيــرات الالحقــة
فــي حصــة البنــك مــن صافــي موجــودات الشــركات الحليفــة .يتــم قيــد الشــهرة الناتجــة عــن شــراء الشــركات الحليفــة كجــزء مــن القيمــة الدفتريــة
لإلســتثمارات فيهــا ،حيــث ال يتــم إطفــاء هــذه الشــهرة أو دراســة التدنــي فــي قيمتهــا بشــكل منفصــل.
يتــم اظهــار حصــة البنــك مــن صافــي نتائــج أعمــال الشــركات الحليفــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .يتــم اســتبعاد األربــاح والخســائر الناتجــة عــن
المعامــات بيــن البنــك والشــركات الحليفــة وفقــ ًا لنســبة ملكيــة البنــك فــي الشــركات الحليفــة.
إن الســنة الماليــة للشــركات الحليفــة هــي ذات الســنة الماليــة للبنــك وعنــد الضــرورة يقــوم البنــك بإجــراء تعديــات لتتوافــق السياســات المتبعــة فــي
الشــركات الحليفــة مــع السياســات المحاســبية للبنــك.
الحقـاً إلســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة يقــرر البنــك مــا إذا كان هنــاك ضــرورة لقيــد خســائر تدنــي إضافيــة علــى اســتثماراته فــي الشــركات الحليفــة.
يقــوم البنــك فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك وجــود ألدلــة موضوعيــة تشــير إلــى تدنــي فــي قيمــة اإلســتثمار فــي
الشــركات الحليفــة .فــي حــال وجــود هــذه األدلــة ،يقــوم البنــك بإحتســاب قيمــة التدنــي والتــي تمثــل الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار والقيمــة
المتوقــع إســتردادها ويتــم قيــد هــذا الفــرق فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

المخصصات

يتــم اإلعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى البنــك إلتزامــات فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ناشــئة عــن أحــداث ســابقة وأن تســديد اإللتزامــات
محتمــل ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يُعتمــد عليــه.

مخصص الضرائب

يقــوم البنــك باقتطــاع مخصصــات الضريبــة وفقـ ًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )12وبموجــب النســب الضريبيــة المقــررة وفقـ ًا للقوانيــن الســارية
المفعــول .يقضــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )12باإلعتــراف بالفروقــات الزمنيــة المؤقتــة كمــا بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي ،كضرائــب مؤجلــة،
نتيجــة لذلــك قــد يترتــب علــى البنــك قيــد موجــودات أو مطلوبــات ضريبيــة مؤجلــة .إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا أو اســتردادها
نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بيــن قيمــة الموجــودات أو المطلوبــات فــي القوائــم الماليــة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى
أساســها .يتــم احتســاب الضرائــب المؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام بقائمــة المركــز المالــي وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفق ـاً للنســب الضريبيــة
التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية االلتــزام الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.
تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة ،وتختلــف األربــاح الخاضعــة للضريبــة عــن األربــاح المعلنــة فــي
القوائــم الماليــة ألن األربــاح المعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو مصاريــف غيــر قابلــة للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات
الحقــة أو خســائر متراكمــة مقبولــة ضريبي ـ ًا أو بنــوداً ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة.

النقد وما في حكمه

يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن النقــد واألرصــدة النقديــة التــي تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر وتشــمل النقــد واألرصــدة لــدى ســلطة النقــد
الفلســطينية واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة بعــد تنزيــل ودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي تســتحق خــال فتــرة تزيــد
عــن ثالثــة أشــهر وودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة واألرصــدة مقيــدة الســحب.

معلومات القطاعات

يمثــل قطــاع األعمــال مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات التــي تشــترك معـ ًا فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك
المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخرى.
يرتبــط القطــاع الجغرافــي فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات
تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.

ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة في نفس الفترة.
يتــم مراجعــة أيــة مؤشــرات علــى تدنــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة .كذلــك يتــم مراجعــة تقديــر العمــر الزمنــي
لتلــك الموجــودات ويتــم إجــراء أيــة تعديــات علــى الفتــرات الالحقــة.
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العمالت األجنبية

 -4حصص مؤثرة في شركات تابعة

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت.
يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية السائدة في تاريخ القوائم المالية الموحدة.
يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة.
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.
يتــم تســجيل فروقــات التحويــل للموجــودات والمطلوبــات غيــر الماليــة بالعمــات األجنبيــة والظاهــرة بالقيمــة العادلــة (مثــل الموجــودات الماليــة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل) فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.

فيما يلي معلومات مالية عن شركات تابعة وغير مملوكة بالكامل لديها حصص جوهرية لجهات غير مسيطرة:

إستخدام التقديرات
إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة البنــك القيــام بتقديــرات واجتهــادات تؤثــر فــي مبالــغ الموجــودات
والمطلوبــات الماليــة واإلفصــاح عــن اإللتزامــات المحتملــة .كمــا أن هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر فــي اإليــرادات والمصاريــف والمخصصــات وكذلــك
فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى .وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة البنــك إصــدار أحــكام واجتهادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقدية المســتقبلية
وأوقاتهــا .إن التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وأن النتائــج
الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن أوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات فــي المســتقبل.
في إعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة وهي كما يلي:
•يتــم مراجعــة مخصــص تدنــي التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة ضمــن األســس الموضوعــة مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية ووفقـًا لمعيــار
المحاســبة الدولــي رقــم (.)39

نسبة الملكية لجهات غير مسيطرة:
بلد المنشأ واألعمال

2017

2016

%

%

البنك اإلسالمي العربي

فلسطين

47.94

48.02

الوساطة

فلسطين

13

13

بال بي

فلسطين

15

15

إسم الشركة

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

حصص الجهات غير المسيطرة في الشركات التابعة الجوهرية:

50.896.900

35.911.146

الوساطة

517.392

572.653

بال بي

194.080

126.788

51.608.372

36.610.587

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

3.069.562

2.002.404

الوساطة

()15.949

52.688

بال بي

67.292

15.208

3.120.905

2.070.300

()124.484

-

2.996.421

2.070.300

البنك اإلسالمي العربي

•تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات الملموســة وغيــر الملموســة بشــكل دوري لغايــات إحتســاب االســتهالكات واإلطفــاءات
الســنوية إعتمــاداً علــى الحالــة العامــة لتلــك الموجــودات وتقديــرات األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة فــي المســتقبل ،ويتــم تســجيل خســارة التدنــي (إن
وجــدت) فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

األرباح العائدة لجهات غير مسيطرة في الشركات التابعة الجوهرية:

•يتــم تحميــل الســنة الماليــة بمــا يخصهــا مــن مصــروف الضرائــب وفقــًا لألنظمــة والقوانيــن فــي المناطــق التــي يعمــل بهــا البنــك والمعاييــر
المحاســبية.

البنك اإلسالمي العربي

•تقــوم اإلدارة بمراجعــة دوريــة للموجــودات الماليــة والتــي تظهــر بالكلفــة المطفــأة لتقديــر أي تــدنٍ فــي قيمتهــا ويتــم أخــذ التدنــي فــي قائمــة
الدخــل الموحــدة للســنة.
•يعتمــد تحديــد تدنــي قيمــة الشــهرة علــى تقديــر «القيمــة قيــد اإلســتخدام» للوحــدات المنتجــة للنقــد والتــي تــم توزيــع الشــهرة عليهــا .يتطلــب
ذلــك تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن الوحــدات المنتجــة للنقــد وإختيــار ِنســب الخصــم إلحتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة
المســتقبلية.
•تعتمد اإلدارة على تقديرات خبراء عقاريين في تقييم اإلستثمارات العقارية.

حصة جهات غير مسيطرة من بنود الدخل الشامل

•تــم تحميــل الســنة الماليــة بمــا يخصهــا مــن مصــروف مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة وفق ـًا لقانــون العمــل الفلســطيني وبمــا يتوافــق مــع
معاييــر المحاســبة الدوليــة.
•يتم التخصيص للقضايا المرفوعة على البنك لمواجهة أية إلتزامات قضائية إستناداً لرأي المستشار القانوني للبنك.
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ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول :2016
فيما يلي ملخص لمعلومات مالية عن هذه الشركات التابعة قبل استبعاد األرصدة والمعامالت مع البنك:
ملخص بيانات قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31كانون األول :2017
البنك االسالمي العربي

الوساطة

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

اإليرادات

33.905.595

698.876

1.361.742

مصاريف إدارية وعامة

()22.711.450

()825.271

()730.057

إستهالكات واطفاءات

()2.194.315

()57.286

()169.728

-

65.803

72.182

الربح قبل الضريبة

8.999.830

()117.878

534.139

ضريبة الدخل

()2.596.906

()4.808

()112.964

ربح السنة

6.402.924

()122.686

421.175

إيرادات أخرى

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

133.137

-

-

6.536.061

()122.686

421.175

ملخص بيانات قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31كانون األول :2016
البنك االسالمي العربي*

الوساطة

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

اإليرادات

16.060.043

1.172.258

969.476

مصاريف إدارية وعامة

()11.496.432

()748.270

()717.069

إستهالكات واطفاءات

()1.114.883

()63.200

()153.387

إيرادات أخرى

2.482.170

44.506

27.814

الربح قبل الضريبة

5.930.898

405.294

126.834

ضريبة الدخل

()1.760.961

-

()25.448

ربح السنة

4.169.937

405.294

101.386

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

()346.584

-

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

3.823.353

405.294

101.386

*تمثل بيانات قائمة الدخل للبنك اإلسالمي العربي ملخص بيانات قائمة الدخل للفترة من تاريخ السيطرة في  29نيسان  2016وحتى  31كانون األول
( 2016إيضاح .)2

البنك االسالمي العربي

الوساطة

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي الموجودات

794.135.877

8.350.925

1.145.947

إجمالي المطلوبات

()718.926.023

()3.769.110

()300.692

75.209.854

4.581.815

845.255

مجموع حقوق الملكية
ويعود إلى:
مساهمي البنك

39.298.708

4.009.162

718.467

لجهات غير مسيطرة

35.911.146

572.653

126.788

75.209.854

4.581.815

845.255

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول :2017
البنك االسالمي العربي

الوساطة

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أنشطة التشغيل

()67.597.344

1.939.488

585.524

أنشطة اإلستثمار

()12.904.155

()5.172

()99.549

أنشطة التمويل

114.456.518

()311.000

-

الزيادة في النقد والنقد المعادل

33.955.019

1.623.316

485.975

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول :2016
البنك االسالمي العربي

الوساطة

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أنشطة التشغيل

()80.479.148

()1.301.986

413.110

أنشطة اإلستثمار

()17.868.045

()14.846

()290.226

أنشطة التمويل

55.791.552

()1.000.000

-

(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل

()42.555.641

()2.316.832

122.884

 -5نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
يشمل هذا البند ما يلي:

ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول :2017
البنك االسالمي العربي

الوساطة

بال بي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.041.103.696

7.820.029

1.626.211

إجمالي المطلوبات

()934.107.781

()3.671.900

()332.347

مجموع حقوق الملكية

106.995.915

4.148.129

1.293.864

إجمالي الموجودات

ويعود إلى:
مساهمي البنك

56.099.015

لجهات غير مسيطرة

3.630.737

نقد في الصندوق

50.896.900

517.392

194.080

106.995.915

4.148.129

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

912.510.512

452.604.350

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية:
حسابات جارية وتحت الطلب

13.711.977

46.987.100

ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

29.760.225

-

ودائع تبادلية

5.007.052

18.025.388

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

1.099.784
1.293.864

2017

2016

325.046.779

283.543.802

1.286.036.545

801.160.640

يتعيــن علــى البنــك وفق ـ ًا لتعميــم ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم ( )2010/67االحتفــاظ لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية بإحتياطــي إلزامــي نقــدي
بنســبة  % 9مــن كافــة ودائــع العمــاء .ال تعمــل ســلطة النقــد الفلســطينية علــى دفــع فوائــد أو عوائــد علــى هــذه االحتياطيــات اإللزاميــة النقديــة وبموجــب
التعليمــات رقــم ( )2012/2يتــم تخفيــض قيمــة الرصيــد القائــم للتســهيالت الممنوحــة فــي مدينــة القــدس لبعــض القطاعــات قبــل إحتســاب االحتياطــي
اإللزامــي النقــدي.
ال تدفع سلطة النقد الفلسطينية للبنوك أية فوائد أو عوائد على أرصدة الحسابات الجارية.
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 -6أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
يشمل هذا البند ما يلي:

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

فيما يلي ملخص الحركة على حساب الفوائد والعموالت واألرباح المعلقة خالل السنة:

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:
الرصيد في بداية السنة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

6.638.986

5.158.202

-

643.267
1.748.030

حسابات جارية

9.105.423

13.256

ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

52.828.915

71.009.200

فوائد وأرباح معلقة محولة للبنك نتيجة إندماج أعمال

61.934.338

71.022.456

فوائد وأرباح معلقة خالل السنة

4.601.729

إسترداد فوائد معلقة

()3.107.025

()424.156

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية:
حسابات جارية وتحت الطلب

138.149.679

296.219.171

فوائد وأرباح معلقة محولة لتسهيالت وتمويالت مضى على تعثرها أكثر من  6سنوات

()565.739

()23.832

ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر فأقل

330.384.435

191.467.528

فوائد معلقة تم شطبها

()70.748

()924.748

ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

31.291.898

53.326.710

أرباح معلقة محولة لإليرادات

-

()28.716

499.826.012

541.013.409

فروقات عملة

()132.448

490.939

الرصيد في نهاية السنة

7.364.755

6.638.986

إستثمارات لدى بنوك إسالمية خارجية:
إستثمارات تستحق خالل فترة ثالثة أشهر

3.000.000

3.000.000

إستثمارات تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

8.322.642

8.322.642

11.322.642

11.322.642

()2.300.000

()2.300.000

مخصص تدني إستثمارات لدى بنوك إسالمية

9.022.642

9.022.642

570.782.992

621.058.507

بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي ال تتقاضــى فوائــد أو عوائــد كمــا فــي  31كانــون األول  2017و 2016مبلــغ 161.517.487
دوالر أمريكــي و 330.828.659دوالر أمريكــي ،علــى التوالــي .كمــا تتضمــن هــذه األرصــدة ودائــع تبادليــة مــع بنوك محليــة وخارجية بمبلــغ 19.933.905
دوالر أمريكــي و 34.609.488دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول  2017و ،2016علــى التوالــي.
بلغت األرصدة مقيدة السحب كما في  31كانون األول  2017و 2016مبلغ  1.451.027دوالر أمريكي و 1.132.110دوالر أمريكي ،على التوالي.

 -7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة خالل السنة:
2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

20.742.087

12.520.481

-

5.550.536

التخصيص خالل السنة

15.989.443

6.175.232

إسترداد مخصص تدني

()7.483.376

()3.184.656

()663.510

()102.928

801

4.605

()533.195

()880.826

الرصيد في بداية السنة
مخصص تدني محول للبنك نتيجة إندماج أعمال

إستبعاد مخصص تدني لتسهيالت وتمويالت مضى على تعثرها أكثر من  6سنوات
المسترد من التمويالت االئتمانية المستبعدة
مخصص تم شطبه
فروقات عملة

يمثــل هــذا البنــد أســهم مدرجــة فــي بورصــة فلســطين بلغــت قيمتهــا العادلــة  9.214.445دوالر أمريكــي و 10.117.262دوالر أمريكــي كمــا فــي 31
كانــون األول  2017و ،2016علــى التوالــي.

 -8تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

الرصيد في نهاية السنة

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أفراد
643.274.321

584.282.723

حسابات جارية مدينة

2.928.228

1.139.516

قروض
بطاقات ائتمان

40.350.033

36.941.886

حسابات المكشوفين بالطلب

79.180.217

58.817.618

278.057.211

145.653.113

تمويالت
شركات ومؤسسات
قروض

653.906.623

608.115.332

حسابات جارية مدينة

177.171.460

153.611.858

حسابات المكشوفين بالطلب

20.202.613

32.246.750

233.608.718

222.458.996

تمويالت
قطاع عام
قروض

188.563.419

177.059.584

حسابات جارية مدينة

186.686.681

167.959.116

تمويالت

50.287.356

52.558.346

2.554.216.880

2.240.844.838

فوائد وعموالت وأرباح معلقة

()7.364.755

()6.638.986

مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

()28.261.585

()20.742.087

2.518.590.540

2.213.463.765
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209.335

659.643

28.261.585

20.742.087

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة التي مضى على تعثرها أكثر من
 6سنوات:
2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

10.584.394

2.741.550

-

7.579.676

اإلضافات

663.510

102.928

إسترداد مخصص تدني تسهيالت

()136.142

()16.013

مخصص تم شطبه

()8.623

()35.960

فروقات عملة

285.780

212.213

11.388.919

10.584.394

يشمل هذا البند ما يلي:
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2017

2016

الرصيد في بداية السنة
مخصص تدني محول للبنك نتيجة إندماج أعمال

الرصيد في نهاية السنة

تظهر القروض بالصافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدم ًا البالغة  5.341.196دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2017مقابل
 9.611.210دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  .2016كما تظهر التمويالت االئتمانية المباشرة بالصافي بعد تنزيل األرباح المؤجلة البالغة
 62.177.773دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2017مقابل  45.239.146دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2016
بلغ إجمالي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة المصنفة بعد تنزيل الفوائد والعموالت واألرباح المعلقة وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية
كما في  31كانون األول  2017مبلغ  132.119.207دوالر أمريكي أي ما نسبته ( )% 5.17من إجمالي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة بعد
تنزيل الفوائد والعموالت واألرباح المعلقة مقابل مبلغ  68.624.649دوالر أمريكي أي ما نسبته ( )% 3.07من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة
بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة كما في  31كانون األول .2016
بلغت التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة المتعثرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت واألرباح المعلقة مبلغ  67.841.308دوالر أمريكي أي ما نسبته
( )% 2.66من إجمالي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت واألرباح والعموالت المعلقة كما في  31كانون األول
 2017مقابل مبلغ  44.353.263دوالر أمريكي أي ما نسبته ( )% 1.99من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة
كما في 31كانون األول .2016
بنا ًء على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2008/1تم إستبعاد التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة المتعثرة والتي مضى على
تعثرها اكثر من  6سنوات من القوائم المالية الموحدة للبنك .بلغت االرصدة المستبعدة من القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون األول 2017
و 2016مبلغ  24.423.602دوالر أمريكي و 22.095.365دوالر أمريكي كما بلغ رصيد المخصص والفوائد واألرباح المعلقة للحسابات المتعثرة مبلغ
 22.911.331دوالر أمريكي و 20.942.781دوالر أمريكي ،على التوالي.
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بلغــت التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة الممنوحــة للقطــاع العــام  425.537.456دوالر أمريكــي أي مــا نســبته ( )% 16.66مــن إجمالــي التســهيالت
والتمويــات االئتمانيــة المباشــرة كمــا فــي  31كانــون األول  2017مقابــل  397.577.046دوالر أمريكــي أي مــا نســبته ( )% 17.74كمــا فــي  31كانــون
األول .2016
بلغــت التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة للبنــك الممنوحــة بكفالــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية  3.950.859دوالر أمريكــي أي مــا نســبته ()% 0.15
مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة كمــا فــي  31كانــون األول  2017مقابــل  5.408.824دوالر أمريكــي أي مــا نســبته ( )% 0.24كمــا فــي 31
كانــون األول .2016
بلغــت القيمــة العادلــة للضمانــات المقدمــة مقابــل التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة مبلــغ  1.071.055.574دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول
 2017مقابــل  824.466.897دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون األول .2016
بلغــت التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة الممنوحــة لغيــر المقيميــن كمــا فــي  31كانــون  2017و 2016مبلــغ  13.863.774دوالر أمريكــي و14.213.660
دوالر أمريكــي ،علــى التوالــي.
فيما يلي توزيع التسهيالت والتمويالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد واألرباح المعلقة حسب النشاط االقتصادي للعمالء:
2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الصناعة

126.460.526

95.816.519

قطاع الخدمات

190.375.215

163.829.941

تجارة بالجملة والمفرق

385.362.485

348.712.071

العقارات واإلنشاءات

561.491.555

451.483.149

النقل

3.612.464

3.587.760

الزراعة

35.172.916

38.783.399

السياحة

28.352.990

31.991.072

القطاع المالي

41.452.285

46.892.608

القطاع العام

425.537.456

397.577.046

سلع إستهالكية

749.034.233

655.532.287

2.546.852.125

2.234.205.852

يقوم بنك فلسطين بمنح تسهيالت ائتمانية مضمونة من قبل مؤسسات ضمان القروض ،فيما يلي توزيع هذه التسهيالت االئتمانية:

 -9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ما يلي:

المبلغ الممنوح

الرصيد القائم

نوع التسهيالت

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

%

دوالر أمريكي

مشاريع إنتاجية

8.518.985

6.241.606

70

2.152.238

قروض تشغيلية

21.324.165

10.404.753

60

4.495.268

قروض تنموية

26.755.254

17.672.089

50

6.797.591

مشاريع صغيرة ومتوسطة

10.890.792

6.623.347

100 - 35

191.659

محلي

7.254.218

1.379.240

أجنبي

67.489.196

40.941.795
 31كانون األول 2016

117

المبلغ الممنوح

الرصيد القائم

تغطية الجهة
الضامنة

الديون المتعثرة

نوع التسهيالت

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

%

دوالر أمريكي

مشاريع إنتاجية

15.493.746

8.658.241

70

1.311.498

قروض تشغيلية

23.265.260

15.247.851

60

632.594

قروض تنموية

28.109.751

19.904.031

50

2.109.962

مشاريع صغيرة ومتوسطة

8.884.952

6.379.741

100 - 35

36.687

75.753.709

50.189.864

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2017

4.090.741

4.952.233

13.585.691

20.329.420

-

282.595

20.612.015

27.583.638

1.379.240

5.234.828

34.197.706

 31كانون األول 2016
محلي

10.952.627

1.390.108

4.777.725

17.120.460

أجنبي

19.797.932

-

267.755

20.065.687

30.750.559

1.390.108

5.045.480

37.186.147

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب إحتياطي القيمة العادلة:
2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الرصيد في بداية السنة

()297.057

()3.109.880

التغير في القيمة العادلة

850.379

3.152.619

بيع موجودات مالية مثبتة مباشرة في األرباح المدورة

()393.754

()339.796

الرصيد في نهاية السنة

159.568

()297.057

 -10موجودات مالية بالكلفة المطفأة

تشمل الموجودات المالية بالكلفة المطفأة ما يلي:

الديون المتعثرة

13.636.756

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2017
تغطية الجهة
الضامنة

أسهم مدرجة في
أسواق مالية

محافظ استثمارية

موجودات مالية غير
مدرجة في أسواق مالية

المجموع

أذونات خزينة
حكومية

سندات مالية
مدرجة في أسواق
مالية

سندات مالية غير
مدرجة في أسواق
مالية

صكوك
إسالمية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

المجموع

دوالر أمريكي

 31كانون األول 2017
محلي

3.385.031

-

6.910.000

-

10.295.031

أجنبي

80.009.119

135.946.797

-

26.250.000

242.205.916

83.394.150

135.946.797

6.910.000

26.250.000

252.500.947

 31كانون األول 2016
محلي

6.543.115

-

3.900.000

-

10.443.115

أجنبي

78.875.707

147.463.846

-

20.000.000

246.339.553

85.418.822

147.463.846

3.900.000

20.000.000

256.782.668

تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالدوالر األمريكي بين  % 2.13إلى .% 9
تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالدينار األردني بين  % 3.86إلى .% 6.49
يبلغ سعر الفائدة على الموجودات المالية باليورو .% 3.63
تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالجنيه اإلسترليني بين  % 7.13إلى .% 7.25
تتراوح أسعار الفائدة على الموجودات المالية بالكلفة المطفأة بالدينار الكويتي بين  % 4.75إلى .% 5.65
تتضمن الموجودات المالية المحلية استثمار البنك في أذونات خزينة حكومية فلسطينية حسب تعميم سلطة النقد الفلسطينية رقم ( )2016/64بحيث
يكون الحد األعلى لسعر الخصم على األذونات الصادرة بعملة الشيكل  % 8وعلى األذونات الصادرة بعملة الدوالر األمريكي (ليبور 6شهور )% 3 +
سنويًا.
يتراوح العائد على الصكوك اإلسالمية اإلقليمية بين  % 2.75و.% 7.9
تتراوح فترات إستحقاق الموجودات المالية من شهر إلى عشر سنوات.
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 -12إستثمارات عقارية

-11إستثمار في شركات حليفة

فيما يلي تفاصيل اإلستثمار في الشركات الحليفة كما في  31كانون األول  2017و:2016
نسبة الملكية

تظهر اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة ويتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة .فيما يلي تفاصيل الحركة التي تمت
على اإلستثمارات العقارية:

رأس المال المكتتب

2017

2016

2017

2016

بلد المنشأ

%

%

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

شركة ابراج للتنمية واإلستثمار *

فلسطين

21

21

4.580.608

4.546.341

الشركة الفلسطينية لنقل األموال
والمقتنيات الثمينة والخدمات المصرفية **

فلسطين

30

30

645.378

459.698

5.225.986

5.006.039

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

15.904.566

-

-

15.097.245

إضافات خالل السنة

661.643

380.983

استبعادات خالل السنة

()394.441

()649.965

التغير في القيمة العادلة خالل السنة

522.230

1.076.303

16.693.998

15.904.566

رصيد بداية السنة
إندماج أعمال

* تأسست شركة أبراج للتنمية واإلستثمار في فلسطين عام  2008ومن أهدافها القيام بأعمال اإلنشاء واألنشطة العقارية التجارية بكافة أنواعها.
يتألف رأسمال الشركة المكتتب به من  21.4مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم.
** تأسست الشركة الفلسطينية لنقل األموال والمقتنيات الثمينة والخدمات المصرفية في فلسطين سنة  2008وتقوم بتقديم خدمات نقل النقود
والمقتنيات الثمينة واألوراق التجارية داخل وخارج فلسطين .يتألف رأسمال الشركة المكتتب به من  1مليون سهم بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد
للسهم.

رصيد نهاية السنة

 -13ممتلكات وآالت ومعدات
2017

مباني
وعقارات

أثاث
ومعدات

أجهزة
الحاسب اآللي

تحسينات
المأجور

وسائل
نقل

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الكلفة:

يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة باستثمار البنك في شركاته الحليفة:
البنك اإلسالمي العربي *

2017

2016

أمان

أبراج

الرصيد في بداية السنة

40.548.722

69.079.647

12.863.407

4.483.587

4.041.262

131.016.625

اإلضافات

5.500.350

12.271.580

1.734.145

3.574.822

1.352.234

24.433.131

تحويالت

680.534

546.678

()563.246

-

-

663.966

()336.011

()68.264

()60.170

-

()271.343

()735.788

81.829.641

13.974.136

8.058.409

5.122.153

155.377.934

9.691.931

3.367.989

1.248.268

61.696.216

376.914

624.881

9.136.769

-

-

330.566

2016

2017

2016

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

االستبعادات

إجمالي الموجودات

-

35.365.690

35.873.598

2.400.743

1.718.119

الرصيد في نهاية السنة

46.393.595

إجمالي المطلوبات

-

()8.294.806

()8.962.887

()580.164

()513.370

اإلستهالك المتراكم:

حقوق الملكية

-

27.070.884

26.910.711

1.820.579

1.204.749

الرصيد في بداية السنة

5.549.391

41.838.637

حصة البنك

-

5.684.886

5.651.249

546.174

361.425

االستهالك للسنة

529.886

6.655.598

949.490

القيمة الدفترية قبل التعديل

-

5.684.886

5.651.249

546.174

361.425

تحويالت

496.196

()142.195

()23.435

المركز المالي للشركات الحليفة

تعديالت

-

()1.104.278

()1.104.908

99.204

98.273

االستبعادات

()4.037

()63.800

()60.118

-

()118.324

()246.279

القيمة الدفترية بعد التعديل

-

4.580.608

4.546.341

645.378

459.698

الرصيد في نهاية السنة

6.571.436

48.288.240

10.557.868

3.744.903

1.754.825

70.917.272

صافي القيمة الدفترية:

39.822.159

33.541.401

3.416.268

4.313.506

3.367.328

84.460.662

 31كانون األول 2017

مباني
وعقارات

أثاث
ومعدات

أجهزة
الحاسب اآللي

تحسينات
المأجور

وسائل
نقل

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

االيرادات ونتائج األعمال
صافي اإليرادات

8.095.814

822.946

782.985

1.062.941

673.154

مصاريف تشغيلية وإدارية وعامة

()5.069.864

()296.423

()317.968

()361.270

()287.519

()495.066

()5.890

()6.078

()23.410

()18.244

مصاريف تمويل

-

()303.412

()424.719

-

-

إيرادات أخرى

-

66.700

24.703

56.311

20.509

2.530.884

283.921

58.923

734.572

387.900

مصروف الضريبة

()480.000

()120.748

()11.500

()118.742

()67.000

صافي الربح للسنة بعد الضريبة

2.050.884

163.173

47.423

615.830

320.900

بنود الدخل الشامل

()458.180

-

()27.236

-

-

إجمالي الدخل الشامل

1.592.704

163.173

20.187

615.830

320.900

334.468

34.267

4.239

185.680

94.770

إستهالكات وإطفاءات

الربح قبل الضريبة

حصة البنك

*تمثل بيانات قائمة الدخل للبنك اإلسالمي العربي ملخص بيانات قائمة الدخل للفترة من  1كانون الثاني  2016حتى تاريخ السيطرة في  29نيسان
( 2016إيضاح .)2
بلغت حصة البنك من نتائج أعمال الشركات الحليفة مبلغ  433.477دوالر أمريكي لعام  2016حيث تضمن هذا المبلغ  334.468دوالر أمريكي والذي
يمثل حصة البنك من نتائج أعمال البنك اإلسالمي العربي للفترة من بداية عام  2016حتى تاريخ االستحواذ في  29نيسان  2016باإلضافة إلى نتائج
أعماله من شركتي أمان وأبراج حسب الجدول المبين أعاله

2016
الكلفة:
الرصيد في بداية السنة
إندماج أعمال
اإلضافات
االستبعادات
الرصيد في نهاية السنة

31.669.036

48.859.417

7.122.671

3.791.500

3.049.567

94.492.191

901.580

12.045.788

3.766.548

-

683.062

17.396.978

7.978.106

8.528.906

2.208.446

692.087

823.622

20.231.167

-

()354.464

()234.258

-

()514.989

()1.103.711

40.548.722

69.079.647

12.863.407

4.483.587

4.041.262

131.016.625

اإلستهالك المتراكم:
4.939.014

29.085.567

6.480.223

3.047.474

880.884

44.433.162

الرصيد في بداية السنة
إندماج أعمال

89.230

7.406.715

2.722.293

-

208.320

10.426.558

االستهالك للسنة

521.147

5.598.472

718.438

320.515

487.102

7.645.674

-

()252.117

()229.023

-

()328.038

()809.178

الرصيد في نهاية السنة

5.549.391

41.838.637

9.691.931

3.367.989

1.248.268

61.696.216

االستبعادات
صافي القيمة الدفترية:
 31كانون األول 2016

34.999.331

27.241.010

3.171.476

1.115.598

2.792.994

69.320.409

أراض مملوكة للبنك لممارسة أعماله المصرفية بكلفة  15.700.255دوالر أمريكي ومبلغ  14.900.255دوالر أمريكي كما
تشمل المباني والعقارات
ٍ
في  31كانون األول  2017و ،2016على التوالي.
تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات بنود مستهلكة بالكامل وال زالت تستخدم في عمليات البنك وتبلغ كلفتها مبلغ  30.160.237دوالر أمريكي ومبلغ
 23.572.009دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2017و ،2016على التوالي.
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 -14مشاريع تحت التنفيذ
يشمل هذا البند أعمال إنشاء وتشطيب وتوسيع وتحسينات لفروع البنك الجديدة ،فيما يلي تفاصيل الحركة على المشاريع تحت التنفيذ ،وأعمال
تشطيب وتوسيع وتحسينات مأجور للبنك اإلسالمي العربي .فيما يلي الحركة على المشاريع تحت التنفيذ خالل السنة:

 -17ودائع سلطة النقد الفلسطينية
يشمل هذا البند ما يلي:

2017

2016

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر

213.083.433

215.005.416

8.522.483

2.982.306

ودائع تستحق خالل فترة أكثر من ثالتة أشهر

78.134.140

75.982.120

-

1.111.073

ودائع تبادلية

5.000.000

18.000.000

إضافات

5.782.927

8.411.015

296.217.573

308.987.536

محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات

()7.159.517

()3.981.911

الرصيد في نهاية السنة

7.145.893

8.522.483

الرصيد في بداية السنة
إندماج أعمال

 -18ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

يشمل هذا البند ما يلي:

إن الكلفة المتوقعة الستكمال المشاريع تحت التنفيذ كما في  31كانون األول  2017تقدر بمبلغ  5.576.891دوالر أمريكي.

 -15موجودات غير ملموسة
يشمل هذا البند ما يلي:

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2017

2016

محلي

-

48.917.675

48.917.675

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أجنبي

20.385.869

80.931.314

101.317.183

20.385.869

129.848.989

150.234.858

برامج الحاسب اآللي *

9.449.173

6.647.054

حق الشهرة

3.774.558

3.774.558

13.223.731

10.421.612

* فيما يلي الحركة على حساب برامج الحاسب اآللي خالل السنة:

إندماج أعمال

المجموع

 31كانون األول 2017

 31كانون األول 2016

الرصيد في بداية السنة

حسابات جارية
وتحت الطلب

ودائع ألجل تستحق خالل
ثالثة أشهر

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

6.647.054

4.468.172

-

946.017

إضافات

4.377.097

2.240.190

تحويالت

()333.400

-

إطفاءات

()1.241.578

()1.007.325

الرصيد في نهاية السنة

9.449.173

6.647.054

تمت دراسة تدني القيمة المتوقع استردادها للشهرة الناتجة عن استحواذ البنك اإلسالمي العربي بنا ًء على «القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع»
وفقًا ألسعار التداول لسهم البنك اإلسالمي العربي (المستوى األول) كما في  31كانون األول .2017

 -16موجودات أخرى
يشمل هذا البند ما يلي:

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ذمم مدينة وسلف ومصاريف مؤقتة

9.705.511

23.973.781

شيكات مقاصة

31.266.580

20.324.729

أرباح تقييم غير متحققة من عقود المواعدات لشركة تابعة *

17.731.518

2.693.716

دفعات مقدمة

10.796.990

9.446.902

مخزون قرطاسية ومطبوعات وأجهزة

2.634.007

2.839.713

فوائد وعموالت مستحقة

4.848.562

3.500.275

موجودات آلت ملكيتها وفاء لديون

1.626.928

1.626.928

موجودات ضريبية مؤجلة

2.085.772

1.850.698

حسابات مدينة أخرى

6.053.538

6.122.106

86.749.406

72.378.848

*بلغت قيم المراكز المفتوحة بالعمالت األجنبية لشركة تابعة  243.157.553دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  .2017نتج عن تقييم هذه
المراكز المفتوحة أرباح غير متحققة بمبلغ  17.731.518دوالر أمريكي وخسائر غير متحققة بمبلغ  18.033.518دوالر أمريكي (إيضاح  )24وبذلك
بلغ صافي الخسارة المقيدة في قائمة الدخل على هذا المراكز  302.000دوالر أمريكي .بلغت التأمينات النقدية مقابل هذه العقود  7.547.620دوالر
أمريكي كما في  31كانون األول .2017
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محلي

-

68.187.052

68.187.052

أجنبي

144.918

20.893.329

21.038.247

144.918

89.080.381

89.225.299

تتضمن ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية ودائع تبادلية مع بنوك محلية بمبلغ  19.910.451دوالر أمريكي و 34.410.437دوالر أمريكي كما في  31كانون
األول  2017و ،2016على التوالي.

 -19ودائع العمالء
2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ودائع العمالء
1.459.066.081

1.170.859.972

حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع التوفير

804.490.541

724.488.449

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

773.181.235

678.535.366

حسابات مدينة – مؤقتًا دائنة

36.568.994

11.582.385

3.073.306.851

2.585.466.172

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة
ودائع التوفير

325.451.213

290.343.642

ودائع ألجل

160.043.798

105.944.850

485.495.011

396.288.492

3.558.801.862

2.981.754.664

بلغت ودائع القطاع العام كما في  31كانون األول  2017و 2016مبلغ  291.260.694دوالر أمريكي و 177.247.129دوالر أمريكي أي ما نسبته % 8.18
و % 5.94من إجمالي الودائع ،على التوالي.
بلغت قيمة الودائع التي ال تتقاضى فوائد أو يُستوفى عليها عوائد كما في  31كانون األول  2017و 2016مبلغ  2.278.626.451دوالر أمريكي و
 1.885.499.594دوالر أمريكي أي ما نسبته  % 64.03و % 63.23من إجمالي الودائع ،على التوالي.
بلغت قيمة الودائع الجامدة كما في  31كانون األول  2017و 2016مبلغ  118.908.343دوالر أمريكي و 113.112.660دوالر أمريكي أي ما نسبته % 3.34
و % 3.79من إجمالي الودائع ،على التوالي.
بلغت قيمة الودائع المحجوزة كما في  31كانون األول  2017و 2016مبلغ  16.561.493دوالر أمريكي و 17.834.132دوالر أمريكي أي ما نسبته % 0.47
و % 0.60من إجمالي الودائع ،على التوالي.
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 -20تأمينات نقدية

فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي للسنة لبنك فلسطين:

يشمل هذا البند تأمينات نقدية مقابل:
2016

2017
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

147.531.253

114.912.392

تسهيالت وتمويالت ائتمانية غير مباشرة

33.334.797

30.069.651

أخرى

28.963.878

16.414.884

209.829.928

161.396.927

 -21قرض مساند

حصــل البنــك خــال عــام  2016علــى قــرض مســاند بموجــب اتفاقيــة تــم توقيعهــا بتاريــخ  20حزيــران  2016مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة بمبلــغ 50
مليــون دوالر أمريكــي ،ويســدد القــرض بموجــب هــذه االتفاقيــة علــى  10أقســاط نصــف ســنوية خــال مــدة  10ســنوات منهــا  5ســنوات فتــرة ســماح،
ويســتحق القســط االول للقــرض بتاريــخ  15كانــون األول  2021ويســتحق القســط األخيــر بتاريــخ  15حزيــران  .2026هــذا ويســتحق علــى القــرض
نســبة فائــدة ســنوية بمعــدل  % 7.52تســدد علــى أســاس نصــف ســنوي بــدأت بتاريــخ  15كانــون األول .2016
وقــع البنــك بتاريــخ  30أيــار  2017إتفاقيــة قــرض إضافيــة مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة وعليهــا تمــت زيــادة قيمــة القــرض المســاند بمبلــغ  25مليــون
دوالر أمريكــي ليصبــح  75مليــون دوالر أمريكــي ،بنفــس شــروط إتفاقيــة القــرض المســاند المشــار اليهــا أعــاه.

 -22مخصصات متنوعة
رصيد
بداية السنة

إندماج أعمال

المكون
خالل السنة

المستخدم
خالل السنة

رصيد
نهاية السنة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 31كانون األول 2017
تعويض نهاية الخدمة

26.947.681

-

5.925.909

()902.802

31.970.788

مخصص قضايا

1.919.435

-

34.629

-

1.954.064

28.867.116

-

5.960.538

()902.802

33.924.852

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ضريبة القيمة المضافة
الربح المحاسبي

72.983.244

67.999.090

الربح الخاضع لضريبة الدخل

63.621.498

55.432.405

ضريبة القيمة المضافة

8.775.379

7.645.849

ضريبة الدخل
الربح المحاسبي

72.983.244

67.999.090

الربح الخاضع لضريبة الدخل

67.992.913

48.648.407

ضريبة الدخل

10.198.937

7.297.261

الضرائب المخصص لها خالل السنة

18.974.316

14.943.110

% 26

% 22

نسبة الضريبة الفعلية

قــام البنــك بالتخصيــص للضرائــب لســنة  2017وفقـ ًا للقوانيــن الســارية المفعــول والقــرار بقانــون رقــم ( )10لســنة  .2017كما قــام البنــك بالتخصيص
للضرائــب لألعــوام الســابقة وفقـ ًا للقوانيــن الســارية المفعول والمرســوم الرئاســي رقم ( )18لســنة .2007
لــم يتوصــل البنــك الــى تســوية نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة المضافــة عــن نتائــج اعمالــه لألعــوام مــن  2013وحتــى  ،2016علمـًا
بــأن البنــك كان قــد قــام بتقديــم االقــرارات الضريبيــة خــال المــدة القانونيــة ،ويتابــع المستشــار الضريبــي اجــراء التســوية النهائيــة مــع دائــرة الضريبــة.
إن المبالــغ الفعليــة للضرائــب التــي قــد تدفــع تعتمــد علــى نتائــج المخالصــات النهائيــة مــع الدوائــر الضريبيــة.
بلغــت نســبة الضريبــة القانونيــة للدخــل  ،% 15كمــا بلغــت نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة  % 16وذلــك كمــا فــي  31كانــون األول  .2017اســتناداً ألحــكام
القــرار بقانــون رقــم ( )4لســنة  2014بشــأن تعديــل القــرار بقانــون رقــم ( )8لســنة  2011المتعلــق بضريبــة الدخــل ،فــإن ضريبــة الدخــل علــى األربــاح
الناجمــة عــن تمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة تســتوفى بنســبة  % 10مــن تلــك األربــاح.

 -24مطلوبات أخرى

 31كانون األول 2016
تعويض نهاية الخدمة

20.212.328

2.763.605

4.757.463

()785.715

26.947.681

مخصص قضايا

1.515.580

403.855

-

-

1.919.435

2017

2016

21.727.908

3.167.460

4.757.463

()785.715

28.867.116

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ضرائب مستحقة

10.085.091

8.802.828

شيكات بنكية مصدقة

22.353.383

20.057.166

خسائر تقييم غير متحققة من عقود المواعدات لشركة تابعة

18.033.518

2.693.716

ذمم عمالء شركات تابعة

2.119.435

2.423.733

أرصدة تحت التسوية مع سلطة النقد الفلسطينية

4.320.701

30.115.739

توزيعات أرباح نقدية غير مدفوعة

6.109.639

3.974.039

أمانات مؤقتة

8.532.771

4.277.895

فوائد مستحقة وغير مدفوعة

9.528.409

6.293.541

933.189

448.600

1.175.000

1.062.857

685.989

833.187

مطلوبات ضريبة مؤجلة

1.894.634

1.894.634

أخرى

13.953.135

8.119.423

99.724.894

90.997.358

يتــم التخصيــص لتعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن وفقـاً لقانــون العمــل الســاري المفعــول فــي فلســطين ونظــام شــؤون الموظفيــن الخــاص بالبنــك
وشــركاته التابعــة .مــن المتوقــع تطبيــق قانــون الضمــان االجتماعــي الفلســطيني خــال عــام  2018والــذي يلــزم صاحــب العمــل بتســوية مكافــأة نهايــة
الخدمــة للفتــرات الســابقة لتطبيــق أحــكام هــذا القانــون.

 -23مخصصات الضرائب

لقد كانت الحركة على حساب مخصصات الضرائب خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  2017و 2016كما يلي:
2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

6.519.249

2.926.053

-

1.145.602

إضافات وتسويات أخرى

19.209.390

14.943.110

المسدد خالل السنة

()14.601.442

()12.495.516

رصيد نهاية السنة

11.127.197

6.519.249

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

19.838.635

15.744.337

()864.319

()801.227

18.974.316

14.943.110

رصيد بداية السنة
مخصص ضرائب ناتج عن اندماج اعمال

فيما يلي تفاصيل مخصص الضرائب للسنة:
المخصص المكون للسنة
خصومات ضريبية تشجيعية وتسويات أخرى
مصروف الضرائب الظاهر في قائمة الدخل الموحدة للسنة
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عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
مستحق لصندوق إدخار الموظفين*

*يقــوم البنــك وفقـ ًا لنظــام صنــدوق إدخــار الموظفيــن باقتطــاع  % 5شــهرياً مــن الراتــب األساســي لــكل موظــف ويســاهم البنــك بنســبة  % 5للموظفيــن
الذيــن أمضــوا فــي الخدمــة حتــى أقــل مــن خمــس ســنوات ،و % 8للموظفيــن الذيــن أمضــوا فــي الخدمــة مــن خمــس ســنوات حتــى أقــل مــن عشــر
ســنوات ،و % 10للموظفيــن الذيــن أمضــوا فــي الخدمــة لفتــرة عشــر ســنوات فأكثــر.
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 -25عالوة إصدار

نتجت عالوة اإلصدار مما يلي:
 االســتحواذ علــى المحفظــة البنكيــة للبنــك التجــاري الفلســطيني مــن خــال قيــام بنــك فلســطين بإصــدار  10.008.685ســهمًا مــن اســهمه لمســاهميالبنــك التجــاري الفلســطيني (إيضــاح  .)2تمثــل عــاوة اإلصــدار والبالغــة  15.813.723دوالر أمريكــي الفــرق بيــن ســعر تــداول األســهم والتــي بلغــت
 2.58دوالر أمريكــي للســهم وقيمتهــا األســمية والبالغــة واحــد دوالر أمريكــي للســهم ،وذلــك وفقـاً لمــا أقرتــه الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للبنــك بتاريــخ
 25آذار .2016
 إدخــال مؤسســة التمويــل الدوليــة كشــريك إســتراتيجي للبنــك بمســاهمة  % 5مــن رأســمال البنــك أي مــا يعــادل  4.070.239ســهماً بقيمــة إســميةمقدارهــا واحــد دوالر أمريكــي للســهم وعــاوة إصــدار بقيمــة ( )2.06دوالر أمريكــي للســهم الواحــد ،بمجمــوع عــاوة إصــدار قدرهــا  8.384.692دوالر
أمريكــي ،وذلــك وفق ـاً لمــا أقــره مجلــس إدارة البنــك فــي جلســته التــي انعقــدت فــي  15حزيــران .2008
 طــرح  13مليــون ســهم لإلكتتــاب الثانــوي مقصــوراً علــى مســاهمي البنــك فقــط بقيمــة إســمية مقدارهــا واحــد دوالر أمريكــي للســهم وعــاوة إصــداربقيمــة ( )0.05دوالر أمريكــي للســهم ،بمجمــوع عــاوة إصــدار قدرهــا  650.000دوالر أمريكــي ،وذلــك وفق ـاً لمــا أقرتــه الهيئــة العامــة غيــر العاديــة
للبنــك فــي جلســتها التــي انعقــدت فــي  6نيســان .2007

 -26اإلحتياطيات
اإلحتياطي اإلجباري

 -28الفوائد الدائنة

يشمل هذا البند الفوائد الدائنة على الحسابات التالية:

يمثل اإلحتياطي اإلختياري ما يتم إقتطاعه من قبل الشركات التابعة.

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

قروض

89.687.911

76.620.398

حسابات جارية مدينة

26.504.236

22.453.262

حسابات طلب مكشوفة

14.295.188

13.340.535

موجودات مالية

10.298.185

10.429.228

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

6.018.957

2.365.803

بطاقات االئتمان

5.305.300

3.837.602
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2.936

152.110.075

129.049.764

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

 -29الفوائد المدينة

يشمل هذا البند الفوائد المدينة على الحسابات التالية:

وفقـ ًا لقانــون الشــركات وقانــون المصــارف يقتطــع مــا نســبته  %10مــن األربــاح الصافيــة ســنويًا تخصــص لحســاب اإلحتياطــي اإلجبــاري .ال يجــوز وقــف
هـــذا االقتطــاع قبــل أن يبلــغ مجمــوع المبالــغ المتجمعــة لهــذا الحســاب مــا يعــادل رأســمال البنــك .ال يجــوز توزيــع اإلحتياطــي اإلجبــاري علــى المســاهمين
إال بموافقــة مســبقة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية.

اإلحتياطي اإلختياري

2017

2016

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

فوائد على ودائع العمالء:
ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

28.811.183

22.169.198

ودائع التوفير

1.396.862

1.814.754

231.581

165.961

30.439.626

24.149.913
1.762.944

إحتياطي مخاطــر مصرفية عامة

حسابات جارية وتحت الطلب

يمثــل هــذا البنــد قيمــة اإلحتياطــي الــذي تــم اقتطاعــه وفقــًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم ( )2015/6بنســبة  % 1.5مــن التســهيالت
والتمويــات االئتمانيــة المباشــرة بعــد طــرح مخصــص تدنــي التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة واألربــاح المعلقــة و % 0.5مــن التســهيالت االئتمانيــة
غيــر المباشــرة بعــد طــرح الشــيكات برســم التحصيــل والكفــاالت المقبولــة والســحوبات المقبولــة المكفولــة المتعلقــة باالعتمــادات الــواردة والمشــتقات
الماليــة .ال يجــوز اســتخدام أي جــزء مــن هــذا االحتياطــي أو تخفيضــه علــى أي وجــه إال بموافقــة مســبقة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية.

فوائد على ودائع سلطة النقد الفلسطينية

3.607.521

فوائد على ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

5.409.437

2.140.107

39.456.584

28.052.964

إحتياطــي تقلبات دورية
يمثــل هــذا البنــد قيمــة اإلحتياطــي الــذي تــم اقتطاعــه وفق ـًا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم ( )2015/6بنســبة  % 15مــن األربــاح الصافيــة
لتدعيــم رأســمال البنــك ولمواجهــة المخاطــر المحيطــة بالعمــل المصرفــي ال يجــوز وقــف هـــذا االقتطــاع قبــل أن يبلــغ مجمــوع المبالــغ المتجمعــة لهــذا
الحســاب مــا يعــادل  % 20مــن رأســمال البنــك المدفــوع .ال يجــوز اســتخدام أي جــزء مــن احتياطــي التقلبــات الدوريــة أو تخفيضــه علــى أي وجــه إال بموافقــة
مســبقة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية .هــذا وقــد بلــغ المتجمــع فــي هــذا الحســاب مــا يعــادل  % 20مــن رأســمال البنــك خــال الســنة وعليــه تــم وقــف
اإلقتطــاع.

 -27توزيعات أرباح
أقــرت الهيئــة العامــة للبنــك فــي جلســتها العاديــة التــي إنعقــدت فــي  6نيســان  2017توزيــع أربــاح بمبلــغ  25.351.129دوالر أمريكــي عــن نتائــج أعمــال
البنــك لعــام  2016وذلــك بواقــع  4.991.315دوالر أمريكــي كتوزيعــات أســهم و 20.359.814دوالر أمريكــي أربــاح نقديــة علــى مســاهمي البنــك ٌ
كل
بنســبة مــا يملكــه مــن أســهم البنــك . .كمــا قــام البنــك االســامي العربــي (شــركة تابعــة) بتوزيــع اربــاح خــال العــام بمبلــغ  6.000.000دوالر أمريكــي
حيــث بلغــت حصــة الجهــات غيــر المســيطرة مــن هــذه االربــاح مبلــغ  2.881.414دوالر أمريكــي .كمــا قامــت شــركة الوســاطة (شــركة تابعــة) بتوزيــع
اربــاح خــال العــام بمبلــغ  311.000دوالر أمريكــي حيــث بلغــت حصــة الجهــات غيــر المســيطرة مــن هــذه االربــاح مبلــغ  39.312دوالر أمريكــي.
أقــرت الهيئــة العامــة للبنــك فــي جلســتها العاديــة التــي انعقــدت فــي  25آذار  2016توزيــع أربــاح بمبلــغ  28.000.000دوالر أمريكــي عــن نتائــج أعمــال
البنــك لعــام  2015وذلــك بواقــع  10.000.000دوالر أمريكــي كتوزيعــات أســهم و 18.000.000دوالر أمريكــي أربــاح نقديــة علــى مســاهمي البنــك ٌ
كل
بنســبة مــا يملكــه مــن أســهم البنــك .كمــا قامــت شــركة الوســاطة (شــركة تابعــة) بتوزيــع اربــاح خــال العــام بمبلــغ  1.000.000دوالر أمريكــي حيــث
بلغــت حصــة الجهــات غيــر المســيطرة مــن هــذه االربــاح مبلــغ  126.405دوالر أمريكــي.
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 -30صافي ايرادات التمويل واالستثمار
يمثل هذا البند صافي ايرادات التمويل واإلستثمار للبنك اإلسالمي العربي منذ تاريخ اإلستحواذ ،فيما يلي تفاصيل هذا البند:

2017

للفترة من  29نيسان حتى 31
كانون األول 2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إيرادات عوائد تمويالت

27.556.761

15.327.022

عوائد إستثمارات

1.922.991

1.287.857

29.479.752

16.614.879

ينزل :عائد اصحاب حسابات االستثمار المطلق

()3.111.977

()1.475.846

حصة البنك من ايرادات التمويل واالستثمارات

26.367.775

15.139.033

عمولة البنك كمضارب من حساب االستثمار المخصص

-

8.425

26.367.775

15.147.458

126

 -34نفقات الموظفين

 -31صافي إيرادات العموالت
يشمل هذا البند عموالت مقابل ما يلي:

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

عموالت دائنة:
تسهيالت ائتمانية مباشرة

15.867.903

10.746.478

تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

4.314.504

3.811.808

عمولة رواتب

3.534.320

3.144.926

حواالت بنكية

4.740.474

4.372.288

شيكات

6.713.209

4.939.676

عمولة إدارة حساب

3.514.342

2.873.011

عموالت البنك اإلسالمي العربي

3.736.140

1.969.274

خدمات بنكية مختلفة

4.261.507

3.536.204

46.682.399

35.393.665

()2.922.059

()2.402.189

43.760.340

32.991.476

ينزل :عموالت مدينة

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

43.856.966

35.076.811

تعويض نهاية خدمة الموظفين

5.925.909

4.565.933

ضريبة القيمة المضافة على الرواتب

6.806.183

5.467.550

مكافآت وإكراميات

3.384.057

2.420.056

بدل مالبس

868.821

455.490

تنقالت

622.238

400.995

تدريب موظفين

675.301

742.304

تأمين ونفقات طبية

2.812.751

2.242.599

مساهمة البنك في صندوق إدخار الموظفين

1.677.560

1.349.170

66.629.786

52.720.908

 -35مصاريف تشغيلية أخرى
2017

2016

 -32صافي أرباح محفظة موجودات مالية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

مؤسسة ضمان الودائع*

9.642.764

7.447.100

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

دعاية وإعالن

5.882.325

5.241.520

مسؤولية إجتماعية **

2.960.925

3.474.588

2017

2016

بريد وفاكس وهاتف

5.363.727

3.378.364

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

قرطاسية ومطبوعات

2.004.346

1.718.842

2.650.273

1.946.681

صيانة وترميمات

4.482.709

3.524.814

31.933

()16.335

االيجارات

4.400.387

2.709.847

خسائر غير متحققة من تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل

()618.373

()579.385

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

1.175.000

1.062.856

عمولة إدارة إستثمارات

()755.830

()634.996

كهرباء ومياه

1.738.180

1.373.992

1.308.003

715.965

مصاريف سفر وندوات

1.049.825

1.301.669

رسوم ترخيص

1.194.089

699.284

اشتراكات

1.362.129

1.044.498

محروقات

1.117.226

870.006

مصاريف مهنية

1.888.031

1.442.353

رسوم تأمين

1.190.374

1.268.172

مصاريف نقل النقد

2.608.345

1.004.398

مصاريف ضيافة وحفالت

421.472

401.461

مصاريف سيارات

272.380

164.777

طباعة دفاتر الشيكات

213.724

167.951

4.985.276

3.721.411

53.953.234

42.017.903

عوائد توزيعات موجودات مالية
أرباح (خسائر) بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 -33إيرادات أخرى

رسوم إصدار بطاقات فيزا وماستركارد

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

6.470.850

5.730.975

إيجارات الصناديق الحديدية

164.355

134.281

(خسائر) أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

()110.785

101.937

إيرادات تداول أسهم

650.765

1.023.089

إسترداد فوائد معلقة

3.107.025

452.872

متفرقة

4.952.412

2.955.707

15.234.622

10.398.861

متفرقة

*يتوجــب علــى البنــوك احتســاب رســوم اشــتراك ســنوية لحســاب مؤسســة ضمــان الودائــع الفلســطينية بنســبة  % 0.3مــن إجمالــي رصيــد الودائــع
المحــددة بموجــب قــرار بقانــون رقــم ( )7لســنة .2013
** يهتــم بنــك فلســطين بدعــم مشــاريع وأنشــطة المســئولية االجتماعيــة عبــر المســاهمة فــي تطويــر عــدة مجــاالت تتركــز فــي قطاعــات التعليــم
والشــباب واالبــداع والرياضــة والصحــة والبيئــة والثقافــة والفنــون والتنميــة والشــئون االقتصاديــة وعالقــات المغتربيــن والمســاعي اإلنســانية وشــؤون
المــرأة ،وكمــا يعمــل البنــك علــى تشــجيع موظفيــه علــى العمــل التطوعــي مــن خــال المشــاريع التنمويــة التــي يقودهــا مــع المؤسســات الشــريكة
والمبــادرات االنســانية .بلغــت المســئولية االجتماعيــة مــا نســبته  % 5.48و % 6.55مــن ربــح عامــي  2017و ،2016علــى التوالــي.
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 -39معامالت مع جهات ذات عالقة

 -36غرامات سلطة النقد الفلسطينية
يمثل هذا البند لعام  2016غرامة مفروضة من سلطة النقد الفلسطينية على البنك والبالغة  5.000دوالر أمريكي بسبب البدء بأعمال تجهيز مقر
مستأجر للبنك لنقل بعض الدوائر إليه قبل الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية بما يخالف التعليمات رقم (.)2011/2

 -37النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من المبالغ المبينة في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي:

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
يضاف:
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.286.036.545

801.160.640

570.782.992

621.058.507

1.856.819.537

1.422.219.147

يُنزل:
ودائع تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

()31.291.898

إستثمارات تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر

()53.326.710

()8.322.642

()8.322.642

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

()296.217.573

()308.987.536

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

()150.234.858

()89.225.299

متطلبات اإلحتياطي اإللزامي النقدي

()325.046.779

()283.543.802

1.045.705.787

678.813.158

المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك

2017

شركات حليفة

مساهمون
رئيسيون

أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية

أخرى*

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بنود قائمة المركز المالي الموحدة:
تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
ودائع
قرض مساند

1.472.807

-

14.094.720

21.034.790

36.602.317

313.752

-

7.649.640

35.209.620

43.173.012

-

75.000.000

-

-

75.000.000

إلتزامات محتملة:
كفاالت

-

-

509.369

590.134

1.099.503

إعتمادات

-

-

-

216.027

216.027

سقوف غير مستغلة

-

-

1.251.057

12.579.168

13.830.225

بنود قائمة الدخل الموحدة:
فوائد وعموالت مقبوضة

40.120

-

1.280.611

فوائد وعموالت مدفوعة

-

3.819.866

45.531

690.231

شركات حليفة

مساهمون
رئيسيون

أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية

أخرى*

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2016

2.163.579

3.484.310
4.555.628

بنود قائمة المركز المالي الموحدة:

 -38الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك

يعتبر البنك المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس االدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها كجهات ذات
عالقة .تمت خالل السنة معامالت مع هذه الجهات تمثلت في ودائع وتسهيالت وتمويالت ائتمانية ممنوحة كما يلي:

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

50.888.023

50.985.680

سهم

سهم

200.000.000

200.000.000

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

0.25

0.25

ودائع
قرض مساند

1.694.867

-

10.955.366

26.790.329

39.440.562

30.002

-

26.755.003

19.068.954

45.853.959

-

50.000.000

-

-

50.000.000

إلتزامات محتملة:
كفاالت

-

-

615.047

492.466

1.1017.513

إعتمادات

-

-

-

107.780

107.780

سقوف غير مستغلة

-

-

1.011.631

8,126,305

9.137.936

بنود قائمة الدخل الموحدة:
فوائد وعموالت مقبوضة

98.796

-

347.767

1.046.972

1.493.444

فوائد وعموالت مدفوعة

-

889.332

153.129

92.819

1.135.280

* يتضمن بند أخرى مدراء الفروع وموظفين من غير االدارة التنفيذية وأقاربهم ومساهمين غير رئيسيين (بنسبة مساهمة اقل من  % 5من رأسمال
البنك) وذلك حسب ما يتم اإلفصاح عنه لسلطة النقد الفلسطينية.
يشكل صافي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  31كانون األول  2017و 2016ما نسبته  % 1.45و% 1.38
من صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة ،على التوالي.
يشكل صافي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجهات ذات عالقة كما في  31كانون األول  2017و 2016ما نسبته  % 8.30و% 7.97
من قاعدة رأسمال البنك ،على التوالي.
 تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالدوالر األمريكي بين  % 1.8إلى .% 14.4 تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالشيقل اإلسرائيلي بين  % 3إلى .% 16 تتراوح أسعار الفائدة على التسهيالت المباشرة بالدينار األردني بين  % 7.5إلى .% 11 -تتراوح أسعار الفائدة على الودائع بالدوالر األمريكي بين  % 0.75إلى .% 1.25
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 -40القيمة العادلة لألدوات المالية

فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة العليا:
2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

المدير العام

1.078.495

800.231

حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها

3.984.656

2.473.494

حصة اإلدارة العليا من مصروف تعويض نهاية الخدمة

499.411

274.270

1.395.227

1.169.826

مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة *

* يشمل هذا البند مكافآت أعضاء مجلس إدارة بنك فلسطين بمبلغ  990.000دوالر أمريكي لعام  .2017فيما يلي تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس
إدارة البنك لعامي  2017و2016
2017

2016

يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في  31كانون األول  2017و:2016
القيمة الدفترية
2017
موجودات مالية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.286.036.545

801.160.640

1.286.036.545

570.782.992

621.058.507

570.782.992

621.058.507

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

9.214.445

10.117.262

9.214.445

10.117.262

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

2.518.590.540

2.213.463.765

2.518.590.540

2.213.463.765

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

هاشم هاني الشوا

100.112

100.125

فيصل غازي الشوا

100.112

100.125

هاني حسن نجم

100.112

100.125

ماهر جواد فرح

100.112

100.125

طارق الشكعة

100.112

100.125

محمد الحرباوي

100.112

جون خوري

100.112

100.125

عبد اهلل الغانم

100.112

100.125

لنـــا أبو حجلة

100.112

100.125

طارق العقاد

55.618

88.875

ندى شوشه

33.374

-

990.000

990.000

ينــص بنــد (ت) مــن المــادة رقــم ( )56مــن النظــام الداخلــي للبنــك بتوزيــع مــا نســبته  % 5مــن األربــاح الصافيــة الســنوية ألعضــاء مجلــس اإلدارة .بلغــت
نســبة المكافــأة الفعليــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة مــا نســبته  % 1.83و % 1.87مــن ربــح ســنتي  2017و ،2016علــى التوالــي.

2016

2017

2016
801.160.640

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل:

100.125

القيمة العادلة

أسهم مدرجة

27.583.638

30.750.559

27.583.638

30.750.559

محافظ إستثمارية

1.379.240

1.390.108

1.379.240

1.390.108

أسهم غير مدرجة

5.234.828

5.045.480

5.234.828

5.045.480

موجودات مالية بالكلفة المطفأة:
أذونات خزينة حكومية

83.394.150

85.418.822

83.685.320

85.543.706

سندات مدرجة

135.946.797

147.463.846

136.043.709

150.023.688

سندات غير مدرجة

6.910.000

3.900.000

6.910.000

3.900.000

صكوك إسالمية

26.250.000

20.000.000

26.250.000

20.000.000

موجودات مالية أخرى

68.605.709

55.281.918

68.605.709

55.281.918

4.739.928.884

3.995.050.907

4.740.316.966

3.997.735.633

مجموع الموجودات
مطلوبات مالية
ودائع سلطة النقد الفلسطينية

296.217.573

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

308.987.536

296.217.573

308.987.536

150.234.858

89.225.299

150.234.858

89.225.299

ودائع العمالء

3.558.801.862

2.981.754.664

3.558.801.862

2.981.754.664

تأمينات نقدية

209.829.928

161.396.927

209.829.928

161.396.927

قرض مساند

75.000.000

50.000.000

75.000.000

50.000.000

مطلوبات مالية أخرى
مجموع المطلوبات

86.842.692

80.299.896

86.842.692

80.299.896

4.376.926.913

3.671.664.322

4.376.926.913

3.671.664.322

تــم إظهــار القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة وفقـًا للقيــم التــي يمكــن أن تتــم بهــا عمليــات التبــادل بيــن جهــات معنيــة بذلــك ،باســتثناء
عمليــات البيــع اإلجباريــة أو التصفيــة.
إن القيــم العادلــة للنقــد ولألرصــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة والموجــودات الماليــة األخــرى
وودائــع ســلطة النقــد الفلســطينية وودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة وودائــع العمــاء والتأمينــات النقديــة والمطلوبــات الماليــة األخــرى هــي
مقاربــة بشــكل كبيــر لقيمهــا الدفتريــة وذلــك لكــون تلــك األدوات ذات فتــرات ســداد أو تحصيــل قصيــرة األجــل.
تــم تقديــر القيمــة العادلــة للبنــود الخاضعــة للفائــدة مــن خــال خصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة باســتخدام نفــس أســعار الفائــدة لبنــود تحمــل
نفــس الشــروط وصفــات المخاطــر.
تــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل وللموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل المدرجــة فــي األســواق الماليــة وفقــاً ألســعار تداولهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة.
تــم تحديــد القيمــة العادلــة للوحــدات فــي المحفظــة اإلســتثمارية مــن خــال الرجــوع إلــى حصــة البنــك فــي صافــي قيمــة الموجــودات للمحفظــة التــي
تتضمــن أدوات ماليــة متداولــة.
تم تحديد القيمة العادلة للموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل غير المدرجة باستخدام طرق تقييم مناسبة.
تــم تحديــد القيمــة العادلــة للتســهيالت والتمويــات االئتمانيــة مــن خــال دراســة المتغيــرات المختلفــة مثــل أســعار الفوائــد أو األربــاح وعوامــل المخاطــر
وقــدرة المديــن .ال تختلــف القيمــة الدفتريــة للتســهيالت والتمويــات االئتمانيــة عــن قيمتهــا العادلــة كمــا فــي  31كانــون األول .2017

131

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2017

132

 -42التركز في الموجودات والمطلوبات

توزيع الموجودات والمطلوبات وبنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة طبقاً للتوزيع الجغرافي كما يلي:

 -41قياس القيمة العادلة

2017

يستخدم البنك التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواته المالية:
المستوى األول :بإستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية.
المستوى الثاني :بإستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
يمثــل الجــدول التالــي التسلســل الهرمــي لقيــاس القيمــة العادلــة لموجــودات البنــك .فيمــا يلــي اإلفصاحــات الكميــة لقيــاس القيمــة العادلــة والتسلســل
الهرمــي للموجــودات كمــا فــي  31كانــون األول :2017
قياس القيمة العادلة بإستخدام

تاريخ التقييم

المجموع

أسعار التداول في
اسواق مالية نشطة
(المستوى األول)

معطيات جوهرية
يمكن مالحظتها
(المستوى الثاني)

معطيات جوهرية ال
يمكن مالحظتها
(المستوى الثالث)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات مالية بالقيمة العادلة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل  -مدرجة (ايضاح :)7

 31كانون األول 2017

9.214.445

9.214.445

-

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل (إيضاح :)9
مدرجة

 31كانون األول 2017

27.583.638

27.583.638

-

-

محافظ استثمارية

 31كانون األول 2017

1.379.240

-

1.379.240

-

غير مدرجة

 31كانون األول 2017

5.234.828

-

-

5.234.828

قياس القيمة العادلة بإستخدام
المجموع

أسعار التداول في
اسواق مالية نشطة
(المستوى األول)

معطيات جوهرية
يمكن مالحظتها
(المستوى الثاني)

معطيات جوهرية ال
يمكن مالحظتها
(المستوى الثالث)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات مالية بالقيمة العادلة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل  -مدرجة (ايضاح :)7

حسب المناطق الجغرافية

بنود خارج قائمة
المركز المالي الموحدة

موجودات

مطلوبات وحقوق
الملكية

بنود خارج قائمة المركز
المالي الموحدة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

4.099.292.492

4.575.830.542

656.064.904

3.290.667.995

4.050.284.699

443.504.307

اسرائيل

45.611.943

6.165.135

10.509.233

93.688.693

-

1.174.346

األردن

221.638.246

31.017.430

19.646.758

324.173.213

5.122.399

14.735.589

أوروبا

200.410.808

80.155.169

39.792.281

220.977.891

15.007.259

20.377.270

داخل فلسطين

أمريكا

34.174.968

75.000.000

200.434

39.327.022

50.000.000

602.608

دول أخرى

283.694.394

116.654.575

20.843.649

152.488.132

908.589

11.095.871

المجموع

4.884.822.851

4.884.822.851

747.057.259

4.121.322.946

4.121.322.946

491.489.991

حسب القطاع
األفراد

1.032.718.599

1.835.923.138

386.887.925

818.736.739

1.380.003.437

202.125.037

الشركات والمؤسسات
والقطاع العام

1.499.805.819

2.042.873.798

359.527.384

1.397.420.742

1.816.901.527

288.705.654

خزينة

2.182.890.942

539.693.695

-

1.791.730.324

467.513.633

-

أخرى

169.407.491

466.332.220

641.950

113.435.141

456.904.349

659.300

4.884.822.851

4.884.822.851

747.057.259

4.121.322.946

4.121.322.946

491.489.991

المجموع

 -43إدارة المخاطر

يقــوم البنــك باإلفصــاح عــن معلومــات تســاعد مســتخدمي القوائــم الماليــة الموحــدة فــي تقييــم طبيعــة ودرجــة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك
والناشــئة عــن األدوات الماليــة كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة وهــي كمــا يلــي:

فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات كما في  31كانون األول :2016

تاريخ التقييم

موجودات

مطلوبات وحقوق
الملكية

2016

إطار إدارة المخاطر
تتــم إدارة المخاطــر المتعلقــة بأنشــطة البنــك وقياســها ومراقبتهــا بشــكل مســتمر لتبقــى فــي إطــار الحــدود المســموح بهــا ،ونظــراً ألهميــة عمليــة إدارة
المخاطــر علــى أربــاح البنــك ،يتــم توزيــع المهــام والمســؤوليات الرقابيــة المرتبطــة بهــذه المخاطــر علــى الموظفيــن.

عمليــة إدارة المخاطر
يعتبــر مجلــس إدارة البنــك ولجنــة إدارة المخاطــر والتســهيالت مســؤولين عــن تحديــد ومراقبــة المخاطــر باإلضافــة إلــى وجــود عــدة جهــات مســؤولة عــن
عمليــة إدارة مخاطــر البنــك فــي كافــة مناطــق تواجــده.

 31كانون األول 2016

10.117.262

10.117.262

-

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل (إيضاح :)9
مدرجة

 31كانون األول 2016

30.750.559

30.750.559

-

-

محافظ استثمارية

 31كانون األول 2016

1.390.108

-

1.390.108

-

غير مدرجة

 31كانون األول 2016

5.045.480

-

-

5.045.480

لم يقم البنك بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين  2017و.2016

لجنــة إدارة المخاطر
تقع مسؤولية تطوير إستراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ واألطر العامة والحدود المسموح بها على لجنة إدارة المخاطر.

قياس المخاطــر وأنظمة التقارير
تتــم مراقبــة المخاطــر والســيطرة عليهــا مــن خــال مراقبــة الحــدود المســموح بهــا لــكل نــوع مــن أنــواع المخاطــر .تعكــس هــذه الحــدود اســتراتيجية
عمــل البنــك وعوامــل الســوق المختلفــة المحيطــة باإلضافــة إلــى مســتوى المخاطــر المقبــول .يتــم جمــع المعلومــات مــن الدوائــر المختلفــة وتحليلهــا
للتعــرف المبكــر علــى المخاطــر المتوقعــة التــي قــد تنجــم عنهــا .تعــرض هــذه المعلومــات علــى مجلــس إدارة البنــك ولجنــة ادارة المخاطــر والتســهيالت
والدوائــر التنفيذيــة إلدارة المخاطــر والتســهيالت.

المخاطر
يتبــع البنــك سياســات إلدارة المخاطــر المختلفــة ضمــن إســتراتيجية محــددة وتتولــى دوائــر المخاطــر رقابــة وضبــط المخاطر وإجــراء التوزيع االســتراتيجي
األمثــل لــكل مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ،وتشــمل هــذه المخاطــر مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق (مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر
العمــات ومخاطــر التغييــر بأســعار األســهم) ومخاطــر الســيولة.

أو ًال :مخاطر االئتمان:
مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر التــي قــد تنجــم عــن تخلــف أو عجــز الطــرف اآلخــر لــأداة الماليــة عــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه البنــك ممــا يــؤدي إلــى
حــدوث خســائر .يعمــل البنــك علــى إدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــال إعــداد دراســة تمويليــة تتضمــن التركيــز علــى التدفــق النقــدي والســداد ،ووضــع
ســقوف لمبالــغ التمويــل (فــرد أو مؤسســة) لــكل قطــاع وكل منطقــة جغرافيــة ،كذلــك يعمــل البنــك علــى مراقبــة مخاطــر االئتمــان ويعمــل بإســتمرار
علــى تقييــم الوضــع االئتمانــي للعمــاء ،إضافــة إلــى حصــول البنــك علــى ضمانــات مناســبة مــن العمــاء.
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التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر

التعرضات لمخاطر االئتمان

تتوزع التسهيالت االئتمانية والتمويالت المباشرة حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

 31كانون األول 2017
األفراد

الشركات والمؤسسات

القطاع العام

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

متدنية المخاطر

12.393.313

128.816.833

425.537.456

566.747.602

مقبولة المخاطر

971.528.206

876.457.109

-

1.847.985.315

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة
أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

373.526.033

348.556.290

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

570.782.992

621.058.507

أفراد

1.032.718.599

818.736.739

شركات ومؤسسات

1.060.334.485

997.399.648

قطاع عام

425.537.456

397.327.378

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

252.500.947

256.782.668

موجودات أخرى

68.605.709

55.281.918

3.784.006.221

3.495.143.148

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة:

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة

منها مستحقة:
لغاية  30يوم

22.762.778

17.874.134

-

40.636.912

تحت المراقبة

19.019.261

45.341.488

-

64.360.749

دون المستوى

17.035.868

19.852.513

-

36.888.381

مشكوك فيها

23.813.362

14.421.471

-

38.234.833

1.043.790.010

1.084.889.414

425.537.456

2.554.216.880

فوائد وعموالت وأرباح معلقة

()2.002.865

()5.361.890

-

()7.364.755

مخصص تدني التسهيالت

()9.068.546

()19.193.039

-

()28.261.585

1.032.718.599

1.060.334.485

425.537.456

2.518.590.540

غير عاملة:

المجموع

كفاالت

209.541.445

188.011.980

إعتمادات

37.749.564

27.262.257

قبوالت

15.035.718

12.950.392

عقود المواعدات

243.157.553

39.675.635

سقوف تسهيالت وتمويالت غير مستغلة

240.728.506

221.557.412

األفراد

844.473

2.032.315

دوالر أمريكي

747.057.259

491.489.991

أخرى

 31كانون األول 2016
الشركات والمؤسسات
دوالر أمريكي

القطاع العام
دوالر أمريكي

المجموع
دوالر أمريكي

متدنية المخاطر

111.962.198

132.658.156

397.317.225

641.937.579

مقبولة المخاطر

695.796.414

827.847.210

-

1.523.643.624

منها مستحقة:
لغاية  30يوم

9.038.933

24.402.431

11.107.921

44.549.285

تحت المراقبة

7.121.132

17.150.254

-

24.271.386

غير عاملة:
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دون المستوى

3.225.218

مشكوك فيها

5.129.707

-

8.354.925

8.729.894

33.647.609

259.821

42.637.324

المجموع

826.834.856

1.016.432.936

397.577.046

2.240.844.838

فوائد وعموالت وأرباح معلقة

()1.257.815

()5.381.171

-

()6.638.986

مخصص تدني التسهيالت

()6.840.302

()13.652.117

()249.668

()20.742.087

818.736.739

997.399.648

397.327.378

2.213.463.765
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت والتمويالت االئتمانية:

 31كانون األول 2017

68.605.709
2.684.553.884

3.019.087.877

كما في  31كانون األول 2016

كما في  31كانون األول 2017

أخرى

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

تسهيالت وتمويالت ائتمانية
مباشرة

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

أرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية

2017

1.090.783.096

1.064.476.035

-

79.905.686

40.261.324

570.782.992

373.526.033

دوالر أمريكي

مالي

98.477.882

155.785.995

-

30.940.236

124.845.759

-

تجارة

334.240.142

383.248.263

-

8.250.492

374.997.771

-

-

449.832.709

562.220.079

99.326.941

404.842

-

-

404.842

-

-

دوالر أمريكي

أوراق مالية

220.977.891

3.955.305
-

200.410.808

558.264.774

-

-

3.353.720
21.570.705

دوالر أمريكي

عقاري

93.688.693

45.611.943

-

-

1.575.468

دوالر أمريكي

303.807.526

دوالر أمريكي
-

261.522.774

صناعة

تتوزع التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي كما يلي:

كما في  31كانون األول 2016

كما في  31كانون األول 2017

أخرى

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

44.036.475

-

397.327.378

512.659.027

-

87.121.571

425.537.456

-

-

دوالر أمريكي

قطاع عام

39.327.022

34.174.968

-

21.571.087

123.899

1.025.155.000

1.105.211.980

68.605.709

42.327.657

994.278.614

3.495.143.148

3.784.006.221

68.605.709

252.500.947

2.518.590.540

-

373.526.033

دوالر أمريكي

570.782.992

-

دوالر أمريكي

أخرى

3.495.143.148

إجمالي

152.788.132

223.197.851

3.784.006.221

-

252.500.947
68.605.709

80.576.679

1.661.588

2.518.590.540

170.739.697

653.360.741

366.459

824.466.897

175.486.383

-

140.959.584

-

إجمالي
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570.782.992

عقارات

102.259.160

512.651.280

-

614.910.440

10.295.031

258.644.495

807.207.507

5.203.572

1.071.055.574

373.526.033

سيارات وآليات

46.369.210

28.845.945

49.150

75.264.305

118.487.445

عقارات

160.558.992

607.639.317

5.158.720

773.357.029

دوالر أمريكي

أسهم متداولة

379.520

22.473.554

-

22.853.074

7.149.099

سيارات وآليات

50.235.346

47.767.346

-

98.002.692

دوالر أمريكي

معادن ثمينة

234.274

639.866

-

874.140

61.934.338

أسهم متداولة وكفاالت

18.470.647

28.104.736

44.852

46.620.235

أخرى

تأمينات نقدية

21.497.533

88.750.096

317.309

110.564.938

-

معادن ثمينة

944.624

7.188.768

-

8.133.392

أمريكا

تشمل:

135.886.230

تأمينات نقدية

28.434.886

116.507.340

-

144.942.226

12.479.982

170.739.697

653.360.741

366.459

824.466.897

دوالر أمريكي

تشمل:

دوالر أمريكي

مشكوك فيها

1.064.206

12.275.163

10.153

13.349.522

2.504.726.766

258.644.495

807.207.507

5.203.572

1.071.055.574

دوالر أمريكي

غير عاملة:

373.526.033

مشكوك فيها

7.079.865

6.032.906

-

13.112.771

دوالر أمريكي

3.509.797

10.366.259

-

13.876.056

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

غير عاملة:

دوالر أمريكي

مقبولة المخاطر

108.291.479

527.525.841

-

635.817.320

داخل فلسطين

الضمانات مقابل:

أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

5.193.040

12.800.790

-

17.993.830

إسرائيل

دون المستوى

574.494

1.481.890

-

2.056.384
المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

مقبولة المخاطر

200.458.176

592.698.498

-

793.156.674

أوروبا

متدنية المخاطر

57.299.721

101.711.588

356.306

159.367.615
تحت المراقبة

األفراد

الشركات والمؤسسات

القطاع العام

المجموع

2017

الضمانات مقابل:

دول عربية
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تتوزع التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي كما يلي:

دون المستوى

5.202.606

4.467.388

-

9.669.994
المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
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متدنية المخاطر

40.710.808

191.207.925

5.203.572

237.122.305
تحت المراقبة

األفراد

الشركات والمؤسسات

القطاع العام

المجموع

دوالر أمريكي

فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة

ثانياً :مخاطر الســوق
تنشأ مخاطر السوق عن التقلبات في أسعار الفوائد وأسعار صرف العمالت وأسعار األسهم .يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لقيمة المخاطر المقبولة
ويتم مراقبة ذلك من قبل إدارة البنك بشكل دوري.
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مخاطر أســعار الفائدة
تنجم مخاطر أسعار الفائدة عن إحتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات المالية ،يتعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم
توافق أو لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنية المتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد في فترة زمنية معينة ويقوم
البنك بإدارة هذه المخاطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات من خالل إستراتيجية إدارة المخاطر.

فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة
شهر فأقل

أكثر من شهر
الى  3شهور

أكثر من 3
شهور
الى  6شهور

أكثر من 6
شهور
حتى سنة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أكثر من سنة

عناصر
بدون فـائدة

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

المجمـوع

دوالر أمريكي

موجودات

يتم مراجعة أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات بشكل دوري كما يتم متابعة كلفة األموال الفعلية واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص
التسعير إستناداً لألسعار السائدة.

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد
الفلسطينية

-

29.760.225

-

-

-

1.256.276.320

1.286.036.545

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

322.876.154

44.036.589

-

6.451.027

-

197.419.222

570.782.992

مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة
ٍ

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

-

-

-

-

-

9.214.445

9.214.445

176.555.618

74.514.398

129.016.090

957.366.337

620.214.783

560.923.314

2.518.590.540

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل

-

-

-

-

-

34.197.706

34.197.706

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

10.225.193

4.346.282

8.225.806

36.033.818

164.034.817

29.635.031

252.500.947

إستثمار في شركات حليفة

-

-

-

-

-

5.225.986

5.225.986

إستثمارات عقارية

-

-

-

-

-

16.693.998

16.693.998

ممتلكات وآالت ومعدات

-

-

-

-

-

84.460.662

84.460.662

مشاريع تحت التنفيذ

-

-

-

-

-

7.145.893

7.145.893

موجودات غير ملموسة

-

-

-

-

-

13.223.731

13.223.731

موجودات أخرى

-

-

-

-

-

86.749.406

86.749.406

509.656.965

152.657.494

137.241.896

999.851.182

784.249.600

2.301.165.714

4.884.822.851

2016

2017

العملة

الزيادة في سعر
الفائدة

حساسية إيراد الفائدة
(قائمة الدخل الموحدة)

الزيادة في سعر
الفائدة

حساسية إيراد الفائدة
(قائمة الدخل الموحدة)

(نقطة أساس)

دوالر أمريكي

(نقطة أساس)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

10

724.652

10

732.660

دينار أردني

10

229.290

10

168.063

شيقل إسرائيلي

10

353.214

10

288.164

عمالت اخرى

10

16.791

10

10.083

تسهيالت وتمويالت ائتمانية
مباشرة

مجموع الموجودات
مطلوبات
ودائع سلطة النقد الفلسطينية

180.748.433

-

-

78.134.140

-

37.335.000

296.217.573

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

103.317.183

-

-

-

-

46.917.675

150.234.858

ودائع العمالء

349.024.417

115.469.953

74.559.598

145.898.142

137.558.022

2.736.291.730

3.558.801.862

تأمينات نقدية

-

-

-

-

-

209.829.928

209.829.928

قرض مساند

-

-

-

-

75.000.000

-

75.000.000

مخصصات متنوعة

-

-

-

-

-

33.924.852

33.924.852

مخصصات الضرائب

-

-

-

-

-

11.127.197

11.127.197

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

-

99.724.894

99.724.894

633.090.033

115.469.953

74.559.598

224.032.282

212.558.022

3.175.151.276

4.434.861.164

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع

-

-

-

-

-

200.000.000

200.000.000

عالوة إصدار

-

-

-

-

-

24.848.415

24.848.415

إحتياطي إجباري

-

-

-

-

-

46.520.307

46.520.307

إحتياطي إختياري

-

-

-

-

-

246.361

246.361

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

-

-

-

-

-

35.439.810

35.439.810

إحتياطي تقلبات دورية

-

-

-

-

-

40.000.000

40.000.000

إحتياطي القيمة العادلة

-

-

-

-

-

159.568

159.568

أرباح مدورة

-

-

-

-

-

51.138.854

51.138.854

حقوق ملكية مساهمي البنك

-

-

-

-

-

398.353.315

398.353.315

حقوق جهات غير مسيطرة

-

-

-

-

-

51.608.372

51.608.372

مجموع حقوق الملكية

139

بنك فلســـطين | التقريـــر الســـنوي 2017

-

-

-

-

-

449.961.687

449.961.687

مجموع المطلوبات وحقوق
الملكية

633.090.033

115.469.953

74.559.598

224.032.282

212.558.022

3.625.112.963

4.884.822.851

فجوة إعادة تسعير الفائدة

()123.433.068

37.187.541

62.682.298

775.818.900

571.691.578

()1.323.947.249

-

الفجوة التراكمية

()123.433.068

()86.245.527

()23.563.229

752.255.671

1.323.947.249

-

-

140
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فيما يلي صافي مراكز العمالت األجنبية لدى البنك:

فجوة اعادة تسعير الفائـــــدة
شهر فأقل

أكثر من شهر
الى  3شهور

أكثر من 3
شهور
الى  6شهور

أكثر من  6شهور
حتى سنة

أكثر من سنة

عناصر
بدون فـائدة

المجمـوع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

مجموع الموجودات

803.642.194

112.156.100

164.300.146

434.155.593

782.578.585

1.824.490.328

4.121.322.946

مجموع المطلوبات
وحقوق الملكية

500.476.287

144.460.965

73.700.650

146.070.876

233.441.293

3.023.172.875

4.121.322.946

فجوة إعادة تسعير
الفائدة

303.165.907

()32.304.865

90.599.496

288.084.717

549.137.292

()1.198.682.547

-

الفجوة التراكمية

303.165.907

270.861.042

361.460.538

649.545.255

1.198.682.547

-

-

مخاطر العمالت
مخاطــر العمــات األجنبيــة هــي مخاطــر تغيــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيــر فــي أســعار العمــات األجنبيــة .يعتبــر الــدوالر األمريكــي عملــة األســاس
للبنــك .يقــوم مجلــس اإلدارة بتحديــد العمــات المقبــول أخــذ مراكــز بهــا ووضــع حــدود للمركــز المالــي لــكل عملــة لــدى البنــك ســنويًا .يتــم مراقبــة مركــز
العمــات األجنبيــة بشــكل يومــي بحيــث يتــم التحقــق مــن عــدم وجــود أيــة تجــاوزات فــي هــذه المراكــز قــد تــؤدي إلــى تحمــل البنــك لمخاطــر أعلــى مــن
المســتوى المقبــول ،كمــا يتــم إتبــاع اســتراتيجيات للتحــوط وللتأكــد مــن االحتفــاظ بمركــز العمــات األجنبيــة ضمــن الحــدود المعتمــدة.
إن ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مربــوط بســعر ثابــت مــع الدينــار األردنــي وبالتالــي فــإن أثــر مخاطــر التغيــر فــي ســعر الدينــار األردنــي غيــر جوهــري علــى
القوائــم الماليــة الموحــدة للبنك.
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
إن أثر النقص المتوقع في أسعار العمالت
ٍ
2017

دينار أردني

شيقل إسرائيلي

أخرى

إجمالي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

130.819.255

930.004.416

10.089.781

1.070.913.452

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

150.529.102

24.615.303

63.064.600

238.209.005

8.086.238

-

-

8.086.238

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

390.342.319

903.356.231

39.191.450

1.332.890.000

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

20.601.403

-

-

20.601.403

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

72.601.440

2.811.583

9.143.533

84.556.556

إستثمارات عقارية

1.060.216

-

-

1.060.216

موجودات أخرى

4.760.532

27.157.777

509.690

32.427.999

778.800.505

1.887.945.310

121.999.054

2.788.744.869

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

-

211.515.610

6.701.963

218.217.573

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

4.394.575

131.512.834

1.799.700

137.707.109

ودائع العمالء

742.182.152

1.205.554.679

97.710.329

2.045.447.160

تأمينات نقدية

17.012.827

71.270.802

7.326.086

95.609.715

مطلوبات أخرى

7.158.142

24.623.664

498.963

32.280.769

-

216.317.273

-

216.317.273

770.747.696

1.880.794.863

114.037.041

2.745.579.599

صافي التركز داخل المركز المالي

8.052.809

27.150.448

7.962.013

43.165.270

إلتزامات محتملة خارج المركز المالي

4.805.735

79.253.837

35.763.148

119.822.720

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

مجموع الموجودات
المطلوبات

عقود تبادل عمالت أجنبية

2016

الزيادة في سعر
صرف العملة

األثر على قائمة
الدخل الموحدة

الزيادة في سعر
صرف العملة

األثر على قائمة
الدخل الموحدة

()%

دوالر أمريكي

()%

دوالر أمريكي

شيقل إسرائيلي

10

2.715.044

10

1.123.049

عمالت اخرى

10

796.201

10

()55.597

العملة
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مجموع المطلوبات

 31كانون األول 2016
دينار أردني

شيقل إسرائيلي

أخرى

إجمالي

مجموع الموجودات

768.831.002

1.384.608.179

203.646.429

2.357.085.610

مجموع المطلوبات

757.377.512

1.373.377.694

204.202.401

2.334.957.607

صافي التركز داخل المركز المالي

11.453.490

11.230.485

()555.972

22.128.003

إلتزامات محتملة خارج المركز المالي

18.805.080

132.467.454

33.723.148

184.995.682

مخاطر التغير بأسعار األسهم
ـاو ومعاكــس
تنتــج مخاطــر أســعار األســهم عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي األســهم .إن أثــر النقــص المتوقــع فــي أســعار األســهم مسـ ٍ
ألثــر الزيــادة المبينــة أدنــاه:
2017
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2016

الزيادة في
المؤشر

األثر على
قائمة الدخل
الموحدة

األثر على
حقوق الملكية

األثر على
قائمة الدخل
الموحدة

األثر على
حقوق الملكية

المؤشر

()%

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بورصة فلسطين

10

921.445

725.422

1.011.726

1.095.263

أسواق مالية خارجية

10

-

2.032.942

-

1.979.793
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ثالثاً :مخاطر الســيولة

أكثر من  3شهور
الى  6شهور
دوالر أمريكي

أكثر من شهر الى
 3شهور
دوالر أمريكي

شهر فأقل
دوالر أمريكي

المجمـوع

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم للوفاء بإلتزاماته في تواريخ استحقاقها ،وللحد من هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات ومواءمة آجالها
واالحتفاظ برصيد كافٍ من النقد وما في حكمه.

 31كانون األول 2017

أكثر من  6شهور
حتى سنة
دوالر أمريكي
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

دوالر أمريكي
931.229.541

أكثر مـن سنة
حتى  3سنوات

29.760.225

أكثـر من 3
سنوات

-

دوالر أمريكي
-

دوالر أمريكي
-

بــدون استحقـاق

-

دوالر أمريكي
325.046.779

الموجودات:
1.286.036.545

إستثمارات عقارية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

إستثمار في شركات حليفة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-

-

471.823.897

128.848.330
10.225.193
-

61.644.555

139.539.730
4.346.282
-

6.807.353

156.721.882
8.225.806
-

29.056.160

688.686.025
37.033.818
-

مشاريع تحت التنفيذ

-

584.679.485
98.213.672
ممتلكات وآالت ومعدات

-

9.214.445
820.115.088
94.456.176
-

1.451.027

9.214.445

-

570.782.992
34.197.706
5.225.986
16.693.998
-

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

2.518.590.540
34.197.706
252.500.947
5.225.986
16.693.998
-

-

-

-

-

7.145.893
-

84.460.662
13.223.731

7.145.893
13.223.731

84.460.662
موجودات غير ملموسة
موجودات أخرى
مجموع الموجودات

68.605.709
1.610.732.670

ودائع العمالء

-

ودائع سلطة النقد الفلسطينية
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
تأمينات نقدية
قرض مساند
مخصصات متنوعة

235.290.792

-

-

218.083.433
143.824.421
941.858.121
-

171.755.041

-

-

6.410.437
386.077.801
-

754.776.003

-

-

530.498.724
10.800.142
-

682.893.157

-

مخصصات الضرائب

-

78.134.140
544.196.764
35.699.041
86.842.692
1.390.608.667

914.571.264

392.488.238

18.143.697

682.775.450
116.931.072
541.298.866

514.803.924

658.029.945

86.749.406

473.395.002
46.399.673
75.000.000
799.706.522

4.884.822.851
33.924.852
594.794.675

المطلوبات:
296.217.573
150.234.858
3.558.801.862
209.829.928
75.000.000
33.924.852
11.127.197
12.882.202
57.934.251

مجموع المطلوبات

مطلوبات أخرى

11.127.197
99.724.894
4.434.861.164

-

-

-

-

رأس المال المدفوع
عالوة إصدار

حقوق الملكية:
-

إحتياطي قانوني
إحتياطي إختياري
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

-

-

-

-

-

-

إحتياطي تقلبات دورية
إحتياطي القيمة العادلة

-

-

24.848.415
-

-

200.000.000
-

-

24.848.415
46.520.307
246.361
35.439.810

-

200.000.000
46.520.307
246.361
35.439.810

-

أرباح مدورة
حقوق ملكية مساهمي البنك
حقوق جهات غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
فجوة االستحقاق
الفجوة التراكمية

-

1.390.608.667
220.124.003
220.124.003

-

62.926.557

-

392.488.238
()157.197.446

-

541.298.866
()369.543.825
()306.617.268

-

658.029.945
96.746.058
()209.871.210

799.706.522
()116.813.365
()326.684.575

-

()6.907.986

159.568
594.794.675
319.776.589

40.000.000

507.895.938
-

159.568
51.138.854
398.353.315
51.608.372
449.961.687
6.907.986

40.000.000
51.138.854
398.353.315
51.608.372
449.961.687
4.884.822.851
-
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بــدون استحقـاق

أكثـر من 3
سنوات

أكثر مـن سنة
حتى  3سنوات

أكثر من  6شهور
حتى سنة

أكثر من  3شهور
الى  6شهور

أكثر من شهر الى
 3شهور
شهر فأقل

فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات البنك بنا ًء على الفترات المتبقية على استحقاقاتها كما في  31كانون األول  2017و:2016

 31كانون األول 2016

دوالر أمريكي

المجمـوع

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

دوالر أمريكي
517.616.838
523.960.839
-

إستثمار في شركات حليفة
إستثمارات عقارية
ممتلكات وآالت ومعدات
مشاريع تحت التنفيذ
موجودات غير ملموسة

دوالر أمريكي
37.748.316
128.689.586
6.476.307
55.281.918
1.232.025.488

دوالر أمريكي
19.870.200
177.145.916
6.222.159
221.116.391

دوالر أمريكي
38.347.042
163.876.399
7.470.344
191.216.943

دوالر أمريكي
621.635.670
12.889.967
672.872.679

دوالر أمريكي
565.230.607
95.603.617
660.834.224

دوالر أمريكي
283.543.802
1.132.110
10.117.262
556.885.587
128.120.274
685.005.861

الموجودات:
801.160.640
621.058.507
10.117.262
37.186.147
5.006.039
15.904.566
69.320.409
8.522.483
10.421.612
17.096.930
458.251.360

مجموع الموجودات

موجودات أخرى

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

2.213.463.765
37.186.147
256.782.668
5.006.039
15.904.566
69.320.409
8.522.483
10.421.612
72.378.848
4.121.322.946
-

404.307.645
20.482.680
50.000.000

663.213.768
105.016.034
-

405.493.988
32.409.676
-

428.524.603
3.488.537
-

15.000.000
216.726.832
-

308.987.536
74.225.299
863.487.828
-

ودائع سلطة النقد الفلسطينية
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
قرض مساند
مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب

المطلوبات:
308.987.536
89.225.299
2.981.754.664
161.396.927
50.000.000
80.299.896

-

6.519.249
-

28.867.116
-

6.519.249
-

رأس المال المدفوع
عالوة إصدار
إحتياطي قانوني
إحتياطي إختياري
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

فجوة االستحقاق

-

-

إحتياطي تقلبات دورية
إحتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة
حقوق ملكية مساهمي البنك
حقوق جهات غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

10.697.462

-

()94.975.071

90.997.358

28.867.116

مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

-

1.327.000.559

1.327.000.559

-

231.726.832
()10.610.441

231.726.832

432.013.140
()240.796.197

432.013.140

-

234.969.015

437.903.664

437.903.664

768.229.802

768.229.802
()107.395.578

474.790.325

210.215.536

46.083.827

474.790.325

3.717.748.149

195.008.685
24.848.415
41.431.505
246.052
30.553.490
39.001.737
()297.057
36.171.383
366.964.210
36.610.587
403.574.797
8.592.736

حقوق الملكية:
195.008.685
24.848.415
41.431.505
246.052
30.553.490
39.001.737
()297.057
36.171.383
366.964.210
36.610.587
403.574.797
449.658.624

()105.585.512

-

()346.381.709

()218.808.272

4.121.322.946

الفجوة التراكمية

()94.975.071

()111.412.694

()8.592.736

-

-
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يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:

 31كانون األول 2016

 31كانون األول 2017
سنة فأقل

أكثر من سنة

بدون استحقاق

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

960.989.766

-

325.046.779

1.286.036.545

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

569.331.965

-

1.451.027

570.782.992

-

-

9.214.445

9.214.445

1.113.795.967

1.404.794.573

-

2.518.590.540

-

-

34.197.706

34.197.706

59.831.099

192.669.848

-

252.500.947

-

-

5.225.986

5.225.986

موجودات غير ملموسة

إستثمارات عقارية

-

-

16.693.998

16.693.998

موجودات أخرى

ممتلكات وآالت ومعدات

-

-

84.460.662

84.460.662

مشاريع تحت التنفيذ

-

-

7.145.893

7.145.893

مجموع الموجودات

موجودات غير ملموسة

-

-

13.223.731

13.223.731

المطلوبات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل
تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
إستثمار في شركات حليفة

موجودات أخرى
مجموع الموجودات

نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

517.616.838

-

283.543.802

801.160.640

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

619.926.397

-

1.132.110

621.058.507

-

-

10.117.262

10.117.262

1.091.347.571

1.122.116.194

-

2.213.463.765

-

-

37.186.147

37.186.147

33.058.777

223.723.891

-

256.782.668

إستثمار في شركات حليفة

-

-

5.006.039

5.006.039

إستثمارات عقارية

-

-

15.904.566

15.904.566

ممتلكات وآالت ومعدات

-

-

69.320.409

69.320.409

مشاريع تحت التنفيذ

-

-

8.522.483

8.522.483

-

-

10.421.612

10.421.612

55.281.918

-

17.096.930

72.378.848

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة

68.605.709

-

18.143.697

86.749.406

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

2.772.554.506

1.597.464.421

514.803.924

4.884.822.851

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

2.317.231.501

308.987.536

1.345.840.085

-

458.251.360

-

4.121.322.946

308.987.536

89.225.299

-

-

89.225.299

ودائع العمالء

1.914.233.251

1.067.521.413

-

2.981.754.664

تأمينات نقدية

35.898.213

125.498.714

-

161.396.927

ودائع سلطة النقد الفلسطينية

296.217.573

-

-

296.217.573

قرض مساند

-

50.000.000

-

50.000.000

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

150.234.858

-

-

المطلوبات
150.234.858

مخصصات متنوعة

-

-

28.867.116

28.867.116

ودائع العمالء

2.402.631.410

1.156.170.452

-

3.558.801.862

مخصصات الضرائب

-

-

6.519.249

6.519.249

تأمينات نقدية

46.499.183

163.330.745

-

209.829.928

مطلوبات أخرى

80.299.896

-

10.697.462

90.997.358

قرض مساند

-

75.000.000

-

75.000.000

مخصصات متنوعة

-

-

33.924.852

33.924.852

مجموع المطلوبات

2.428.644.195

1.243.020.127

46.083.827

3.717.748.149

مخصصات الضرائب

حقوق الملكية

-

-

11.127.197

11.127.197

رأس المال المدفوع

-

-

195.008.685

195.008.685

86.842.692

-

12.882.202

99.724.894

عالوة إصدار

-

-

24.848.415

24.848.415

مجموع المطلوبات

2.982.425.716

1.394.501.197

57.934.251

4.434.861.164

إحتياطي قانوني

-

-

41.431.505

41.431.505

إحتياطي إختياري

-

-

246.052

246.052

رأس المال المدفوع

-

-

200.000.000

مطلوبات أخرى
حقوق الملكية
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دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الموجودات

المجموع

الموجودات

سنة فأقل

أكثر من سنة

بدون استحقاق

المجموع

200.000.000

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

-

-

30.553.490

30.553.490

عالوة إصدار

-

-

24.848.415

24.848.415

إحتياطي تقلبات دورية

-

-

39.001.737

39.001.737

إحتياطي قانوني

-

-

46.520.307

46.520.307

إحتياطي القيمة العادلة

-

-

()297.057

()297.057

أرباح مدورة

-

-

36.171.383

36.171.383

إحتياطي إختياري

-

-

246.361

246.361

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

-

-

35.439.810

35.439.810

حقوق ملكية مساهمي البنك

-

-

366.964.210

366.964.210

إحتياطي تقلبات دورية

-

-

40.000.000

40.000.000

حقوق جهات غير مسيطرة

-

-

36.610.587

36.610.587

إحتياطي القيمة العادلة

-

-

159.568

159.568

مجموع حقوق الملكية

-

-

403.574.797

403.574.797

2.428.644.195

1.243.020.127

449.658.624

4.121.322.946

أرباح مدورة

-

-

51.138.854

51.138.854

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

حقوق ملكية مساهمي البنك

-

-

398.353.315

398.353.315

فجوة االستحقاق

()111.412.694

102.819.958

8.592.736

-

حقوق جهات غير مسيطرة

-

-

51.608.372

51.608.372

الفجوة التراكمية

()111.412.694

()8.592.736

-

-

مجموع حقوق الملكية

-

-

449.961.687

449.961.687

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

2.982.425.716

1.394.501.197

507.895.938

4.884.822.851

فجوة االستحقاق

()209.871.210

202.963.224

6.907.986

-

الفجوة التراكمية

()209.871.210

()6.907.986

-

-
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فيما يلي توزيع اإليرادات والموجودات للبنك حسب القطاع الجغرافي:

 -45التحليل القطاعي

محلي

معلومات قطاعات أعمال

دولي

2017

ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة البنك إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية:
حسابات األفراد :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.
حسابات الشركات والمؤسسات والقطاع العام :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من الشركات
والمؤسسات والقطاع العام.
الخزينة :يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك واإلستثمارات.
فيما يلي معلومات قطاعات األعمال موزعة حسب األنشطة:

2016

المجموع

2017

2016

2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي اإليرادات

214.058.680

197.986.834

49.254.570

9.952.934

263.313.250

207.939.768

إجمالي موجودات
القطاع

4.099.292.492

3.290.667.995

785.530.359

830.654.951

4.884.822.851

4.121.322.946

مصاريف رأسمالية

28.095.281

23.778.926

-

-

28.095.281

23.778.926

 -46إدارة رأس المال

أفراد

شركات ومؤسسات
وقطاع عام

خزينة

أخرى

2017

2016

المجموع

إن الهدف الرئيسي من إدارة رأسمال البنك هو الحفاظ على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط البنك ويُعظم حقوق المساهمين.
يقــوم البنــك بــإدارة هيكلــة رأس المــال وإجــراء التعديــات الالزمــة عليهــا فــي ضــوء تغيــرات الظــروف االقتصاديــة وطبيعــة العمــل .لــم يقــم البنــك
بإجــراء أيــة تعديــات علــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بهيكلــة رأس المــال خــال الســنة الحاليــة والســنة الســابقة ،باســتثناء مــا يلــي:

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

إجمالي اإليرادات

117.329.027

103.363.868

31.159.840

11.460.515

263.313.250

207.939.768

مخصص تدني تسهيالت
وتمويالت ائتمانية

()11.906.282

()4.083.161

-

-

()15.989.443

()6.175.232

 :2017زيــادة راس المــال بمبلــغ  4.991.315دوالر أمريكــي وذلــك مــن خــال توزيعــات أربــاح علــى شــكل أســهم ليصبــح رأس المــال المدفــوع 200.000.000دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون االول .2017

إسترداد مخصص تدني تسهيالت
ائتمانية

4.683.477

2.799.899

-

-

7.483.376

3.184.656

 : 2016زيــادة راس المــال بمبلــغ  20.008.685دوالر أمريكــي وذلــك مــن خــال توزيعــات أربــاح علــى شــكل أســهم بمبلــغ  10.000.000دوالر أمريكــيوزيــادة رأســمال ناتجــة عــن إاإلســتحواذ علــى البنــك التجــاري بمبلــغ  10.008.685دوالر أمريكــي ليصبــح رأس المــال المدفــوع  195.008.685دوالر
أمريكــي كمــا فــي  31كانــون االول .2016

نتائج أعمال القطاع

93.582.834

91.846.689

22.834.153

12.670.931

220.934.607

177.484.615

مصاريف غير موزعة

()147.951.363

()109.485.525

الربح قبل الضرائب

72.983.244

67.999.090

مصروف الضرائب

()18.974.316

()14.943.110

ربح السنة

54.008.928

53.055.980

يتــم احتســاب نســبة كفايــة رأس المــال وفق ـاً لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية المســتندة لمقــررات بــازل وعليــه تــم احتســاب القــرض المســاند
ضمــن الشــريحة الثانيــة لرأســمال البنــك وفقــا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية (إيضــاح  ،)21وفيمــا يلــي نســبة كفايــة رأس المــال للفتــرة مقارنــة
بالنســبة الســابقة:
2017
المبلغ

نسبته إلى
الموجودات

نسبته
إلى الموجودات
المرجحة بالمخاطر

المبلغ

نسبته إلى
الموجودات

نسبته إلى الموجودات
المرجحة بالمخاطر

دوالر أمريكي

%

%

دوالر أمريكي

%

%

رأس المال التنظيمي

441.206.679

9.03

14.68

381.971.604

9.27

14.71

رأس المال األساسي

356.906.725

7.31

11.87

324.109.252

7.86

12.48

معلومات أخرى
إستهالكات وإطفاءات

10.378.347

8.157.934

مصاريف رأسمالية

28.095.281

23.778.926

إجمالي موجودات القطاع

1.032.718.599

1.499.805.819

2.182.890.942

169.407.491

4.884.822.851

4.121.322.946

إجمالي مطلوبات القطاع

1.738.535.456

2.033.265.565

520.725.592

142.334.551

4.434.861.164

3.717.748.149

معلومات التوزيع الجغرافي

2016

 -47إرتباطات والتزامات محتملة
على البنك بتاريخ القوائم المالية الموحدة التزامات محتملة مقابل ما يلي:
2017

2016

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

كفاالت

209.541.445

188.011.980

إعتمادات مستندية

37.749.564

27.262.257

قبوالت

15.035.718

12.950.392

عقود المواعدات

243.157.553

39.675.635

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

240.728.506

221.557.412

يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال البنك .يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في فلسطين والتي تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس
البنك نشاطات دولية والتي تمثل األعمال الدولية.

أخرى

844.473

2.032.315

747.057.259

491.489.991

بلغــت العقــود اآلجلــة لبيــع وشــراء العمــات للعمــاء القائمــة كمــا فــي  31كانــون األول  2017مبلــغ  11.859.417دوالر أمريكــي ،وال يتــم اإلفصــاح عنهــا
ضمــن االرتباطــات وااللتزامــات المحتملــة نظــراً لقيــام البنــك بتغطيــة مخاطــر هــذه العقــود عبــر إبــرام عقــود مقابلــة لهــا لــدى بنــوك أخــرى ،باإلضافــة
إلــى قيامــه بحجــز تأمينــات نقديــة بنســبة  % 5إلــى  % 10مــن كل عقــد لتغطيــة أيــة انحرافــات قــد تحــدث فــي األســعار أو عــدم التــزام العميــل بالعقــد.
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 -48القضايا المقامة على البنك
بلــغ عــدد القضايــا المقامــة علــى البنــك وشــركاته التابعــة ( )109و( )73قضيــة كمــا فــي  31كانــون األول  2017و ،2016علــى التوالــي ،وذلــك ضمــن
النشــاط الطبيعــي للبنــك .بلغــت قيمــة القضايــا مبلــغ يعــادل  20.892.357دوالر أمريكــي ومبلــغ يعــادل  12.515.965دوالر أمريكــي كمــا فــي  31كانــون
األول  2017و ،2016علــى التوالــي ،وفــي تقديــر إدارة ومحامــي البنــك فإنــه لــن يترتــب علــى البنــك أيــة إلتزامــات لقــاء هــذه القضايــا باســتثناء مــا تــم
تخصيصــه لمواجهتهــا.

 -49السياسة التطويرية
تشمل السياسة التطويرية للبنك األمور التالية:
•مواصلة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCلتصميم برامج تمويل خاصة بالشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
•تطوير برامج تمويل وخدمات خاصة بالمرأة لتلبية احتياجاتها المصرفية.
•مواصلة التركيز على إدارة المخاطر حفاظاً على األداء والنمو المستدام.

•استمرار اإلنتشار في مختلف المناطق الجغرافية في المدن والقرى والمناطق النائية لتلبية احتياجات عمالء البنك أينما تواجدوا.
•تطوير أنظمة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

•إتاحة فرص تدريبية لجميع موظفي البنك على اختالف مستوياتهم الوظيفية.

 -50تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
يمــارس البنــك وشــركاته التابعــة غالبيــة أنشــطتهم فــي فلســطين إن عــدم اســتقرار الوضــع السياســي واالقتصــادي فــي المنطقــة يزيــد مــن خطــر
ممارســة البنــك وشــركاته التابعــة ألنشــطتهم وقــد يؤثــر ســلبًا علــى أدائهــم.

 -51األرقام المقارنة
تــم إعــادة تبويــب بعــض أرصــدة شــركة تابعــة فــي القوائــم الماليــة كمــا فــي  31كانــون األول  2016لتتناســب مــع عــرض أرصــدة القوائــم الماليــة
لشــركة تابعــة كمــا فــي  31كانــون األول .2017
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